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PAUNANG SALITA
Isang mahalagang sangkap ng patakarang neoliberalismo ang pagpapatupad ng  
“industriyalisasyong nakabatay sa export” sa mga atrasadong bansang tulad ng 
Pilipinas. 

Itinatag ang mga Export Processing Zone o EPZ - mga engklabong naging tahanan 
ng mga dayuhang kompanyang nagpoproseso at nag-eeksport ng mga manupaktura at 
nagtatamasa ng napakaraming insentibo mula sa gobyerno ng mga atrasadong bansa. 

Sa panahon ng diktadurang Marcos itinatag ang unang apat na EPZ sa bansa. 
Sa kalaunan, lumawak ang kategorya ng mga negosyong binigyan ng pribilehiyong 
tulad ng sa mga EPZ. Pinakamabilis na lumaki ang bilang sa ilalim ng panguluhang 
Macapagal-Arroyo. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Benigno Aquino 
III, umabot na sa 243 noong Marso 2011 ang bilang ng mga tinaguriang “Special 
Economic Zones” sa bansa. 

Sa gitna ng tuluy-tuloy na pagdami ng mga sonang pang-ekonomiya sa bansa 
at mabilis na pagsakop nito sa mga lupain, mahalagang muling mapag-aralan ang 
nagiging epekto nito hindi lamang sa pwersang paggawa, kundi maging sa buong 
ekonomiya at likas-yaman ng bansa.

Nahahati sa dalawang bahagi ang pananaliksik. 

Una, ang pagtalakay sa pambansang latag ng mga sonang pang-ekonomiya sa 
Pilipinas sa kasalukuyan, at mga mahahalagang yugto sa pagbabago ng konsepto 
at praktika ng pagtatayo ng mga sonang pang-ekonomiya sa bansa, at ang naging 
implikasyon nito para sa bansa. 

Ikalawa, sinikap nating isalarawan ang kasalukuyang mga pagsisikap ng mga 
manggagawa sa loob ng mga engklabo upang makapagbuo ng mga organisasyong 
nagtatanggol sa kanilang interes. 

Sa pamamagitan ng mga piling kaso, sinikap matukoy ang ilang sangkap sa 
epektibong pag-oorganisa at pamumuno na kasalukuyang ginagamit ng mga 
manggagawa sa loob ng mga engklabo. Bagaman iilan lamang ito sa maraming 
karanasan, inaasahan nating makakaambag ito sa pagpuno sa kasalatan ng mga 
babasahin hinggil sa paksang ito. Marami na ang nailathalang sulatin hinggil sa 
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pang-aaping nararanasan ng mga manggagawa sa loob ng mga engklabo ngunit 
iilan lamang ang mga athalaing nagtatalakay sa epektibong pamamaraang maaaring 
gamitin ng mga manggagawa sa pag-oorganisa at pagkilos sa loob ng mga engklabo.

Hindi kayang saklawin ng iisang pag-aaral ang lahat ng usapin kaugnay ng mga 
espesyal na sonang pang-ekonomiya. Inaasahan naming magtutulak ang panimulang 
pagbabalik-aral na ito ng dagdag pang mga pag-aaral at pagsusuri sa epekto ng mga 
espesyal na sonang pang-ekonomiya na maaaring maging ambag sa pagbubuo ng mga 
alternatibang tunay na magdadala sa bansa sa landas ng pag-unlad.

Gayundin, sana’y magsilbi ang pananaliksik na ito sa pagpapataas ng kakayanan ng 
mga manggagawang mag-organisa at isulong ang kanilang mga karapatan, na siyang 
nararapat na ultimong layunin ng anumang panlipunang pananaliksik hinggil sa 
paggawa.

Crispin B. Beltran Resource Center (CBBRC)
Workers’ Assistance Center (WAC)
Ecumenical Institute for Labor Education and Research (EILER)

Sa pakikipagtulungan ng 
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO)
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KASAYSAYAN NG MGA ESPESYAL NA 
SONANG PANG-EKONOMIYA
Sa pagtatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig noong huling ikalawang hati ng 
dekada ‘40, matagumpay na nangibabaw ang US bilang pinakamakapangyarihang 
bansa sa larangan ng ekonomiya at militar sa buong daigdig.    

Napakaliit na pinsala lamang ang 
natamo nito kung ikukumpara sa 
ibang bansang lumahok sa gyera. Sa 
halip, nakinabang pa ito nang husto sa 
pagmamanupaktura at pagbebenta ng 
mga kagamitang pang-gyera sa mga 
bansa sa Europa at Asya. Ilang taon 
makalipas ang gyera, monopolisado 
pa rin ng malalaking korporasyong US 
ang teknolohiya sa produksyon at ang 
pagluluwas ng produktong manupaktura 
sa daigdig dahil unti-unti pa lamang 
bumabangon mula sa pagkawasak  ang 
kalakhan ng mga bansa sa Europa at 
Asya.

Sapagkat monopolisado nito ang 
pandaigdigang kalakalan at pag-aari 
nito ang halos 75 % ng pananalaping 
nakabatay sa ginto sa daigdig, nagawang  
ipataw ng US ang Dolyar bilang 
pandaigdigang salapi (Peet, 2003). 
Ang Dolyar ang siyang naging batayan 
ng halaga ng salapi ng ibang bansa sa 
pandaigdigang pamilihan. Isinagawa 
ang mga pandaigdigang transaksyon 
– kalakalan, pamumuhunan at 
pagbabangko – gamit ang dolyar.

Kasunduang Bretton Woods, 
IMF at World Bank 

Upang ihanda ang isang 
pandaigdigang sistemang pang-
ekonomiya sa pagtatapos ng Ikalawang 
Digmaang Pandaigdig, pinangunahan 
ng US ang pagpupulong ng mahigit 
40 bansa upang buuin ang isang 
mundo ng lumalawak na kalakakan, 
mabilis na palitan ng mga salapi at 
mga ekonomiyang tumutugon sa mga 
pangangailangan ng US. 

Nilagdaan ng mga delegadong 
bansa, matapos ang tatlong linggong 
kumperensya sa Bretton Woods, New 
Hampshire noong Hulyo 1944, ang 
kasunduang nagtali sa kani-kanilang 
ekonomiya sa ekonomiyang US. Dito 
pormal na idineklara ang Dolyar ng US 
bilang salaping pamalit ng mga bansa sa 
pandaigdigang pamilihan. 

Sa kumperensya ring ito nabuo ang  
International Monetary Fund (IMF) at 
International Bank for Reconstruction 
and Development (IBRD) na mas kilala 
ngayon na World Bank (WB). 
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Itinayo ang IMF upang iregularisa 
ang tantos ng palitan ng salapi sa pagitan 
ng mga kasaping bansa at tiyakin 
ang internasyunal na istabilidad sa 
pamamagitan ng pagpapautang sa mga  
kasaping bansa sa panahon ng krisis sa 
kanilang balance of payments (BOP). 

Itinayo naman ang WB upang 
tumulong sa rekonstruksyon ng mga 
bansa, pangunahin sa Europa, sa 
pamamagitan ng pagpapadaloy sa 
pamumuhunan ng kapital sa mga 
bansa, kabilang na ang restorasyon 
ng mga bansang nawasak ng gyera at 
nangangailangan ng suporta para sa 
pagtatayo ng mga imprastruktura at 
pasilidad.

Marshall Plan at Pagtindi ng 
Kumpetisyon  

Malaking bahagi ng Europa ang 
nawasak sa pagtatapos ng Ikalawang 
Digmaang Pandaigdig. Nagdulot ng 
malawak na kagutuman sa mamamayang 
Europeo, lalo na sa mga mayor na syudad 
katulad ng Warsaw, London at Berlin 
ang malawak na pagkawasak ng mga 
imprastruktura at agrikultura.

Nagkaroon ng demand para sa dolyar 
ng US matapos itong mangibabaw bilang 
pandaigdigang salapi.  Naging mas mura 
ang pagtatayo ng mga pabrika sa Europa, 
Asya at Aprika.

Dahil sa nalikhang sarplas na kapital, 
iniluwas ng US ang nalikhang labis 
na kapital sa Europa at ilang bansa sa 
Asya, na nagbunga naman sa mabilisang 
paglago ng mga TNC sa mga naturang 
bansa. 

Upang palakasin pa ang  
pang-ekonomiyang pundasyon nito sa 
Europa, kinailangang ipinatupad ng US 
ang European Recovery Program (ERP) 
o mas kilala bilang Marshall Plan mula 
1947hanggang1951. Umabot sa $13 
bilyon ang pang-ekonomiya at teknikal 
na suportang ibinigay ng US sa mga 
bansang naapektuhan ng gyera at sumapi 
sa Organization for European Economic 
Cooperation. Isa ang Marshall Plan sa 
mga salik sa integrasyon ng ekonomiya 
ng mga bansa sa Europa nang alisin nito 
ang mga hadlang sa kalakalan sa Europa.  

Nakatulong ang Marshall Plan 
sa muling pagbangon ng Europa sa 
pagpasok ng 1960, kasabay ng pagbangon 
ng Japan. Samantala’y lumawak naman 
ang saklaw ng mga korporasyong US 
sa Europa. Pagsapit ng 1965, hawak 
na ng US ang 80% ng produksyon ng 
kompyuter, 24% ng industriya ng motor, 
15% ng industriya ng synthetic rubber sa 
pamilihan ng Europa (IBON Foundation, 
2005).

Ang muling paglago ng ekonomiya 
ng Europa at Japan ang nagtulak sa 
pag-igting ng kumpetisyon sa pagitan 
ng mga Transnational Corporations 
(TNCs). Dahil sa kumpetisyon, higit 
na namuhunan ang mga kompanya sa 
mga pag-aaral  sa kung paano gagawing 
mas moderno at mas mura ang kanilang 
produksyon. Pinatindi ang pagpapaunlad 
ng teknolohiya sa produksyon na naging 
isa sa mga salik sa paglaki ng sarplas na 
produkto ng mga kompanya.

Kinailangang maghanap ng paraan 
ang mga TNC para pababain ang 
halaga ng kanilang produksyon nang 
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makapanatili ang mga ito sa tumitinding 
kumpetisyon at makawala sa krisis ng 
labis na produksyon.

Upang makabawas nang malaki 
sa gastusin sa produksyon, nilayong 
pababain ang halaga ng paggawa. Nagawa 
ito sa pamamagitan ng paglilipat ng ilang 
bahagi ng produksyon sa mga bansang 
may pinakamurang lakas-paggawa. 
Tinawag  itong global outsourcing, 
isang paraan ng pagsa-subcontract ng 
produksyon sa pandaigdigang antas.

Inilipat ang ilang aspeto ng 
produksyon sa mga atrasadong bansang 
may malalaking reserba ng lakas-
paggawa, at dahil dito’y higit na mas 
mababa ang pasahod. Ngunit ang mga 
bahagi o tipo lamang ng produksyon 
na magaan at matakaw sa paggawa ang 
inilipat. Nanatili sa homefront o baseng 
bansa ng mga TNC ang mga aspetong 
may kinalaman sa kontrol at pagpapalago 
ng kapital at teknolohiya sa produksyon.1

Mula ISI Tungong EOI
Mula pa noong panahon ng 

kolonyalismo, tagapagluwas ng murang 
hilaw na produktong agrikultural ang 
kalakhan ng bansang kolonya ng mga 
mauunlad na kanluraning bansa.Taga-
import naman ang una ng makinarya at 
iba pang mamahaling produkto mula sa 
huli. 

1 Sa pandaigdigang saklaw, nasa US ang 84% ng 
mga empleyado ng mga TNCs sa R&D; nakabase 
rin naman sa mga industriyalisadong bansa tulad 
ng Germany, United Kingdom, at Japan ang ibang 
mga empleyadong R&D ng mga TNC ng US noong 
1999. Kabilang sa mga tinatawag na empleyadong 
R&D ang mga  mananaliksik, enhinyero , siyentista, 
atbp. (Moris, 2004)

Sa pagkakamit ng kalayaang pulitikal, 
marami sa mga dating kolonyang bansa 
ang nagtangkang magpaunlad ng sariling 
industriya sa pamamagitan ng import 
substitution mula noong 1950 hanggang 
maagang bahagi ng 1960. Layunin ng 
import substitution industrialization 
(ISI) na bawasan ang pag-angkat ng mga 
dayuhang produkto sa pamamagitan ng 
lokal na pagmamanupaktura. 

Ang mga TNC ay mga dambuhalang 
korporasyon na may pandaigdigang 
saklaw.  Mayroon itong parent company na 
kadalasang nakabase sa mga kaunluraning 
bansa at mga tinatawag na affiliates sa 
ibang bansa – mga sangay o branch, 
subsidyaryo, representative o iba pang tipo 
ng kompanyang karugtong o nakapailalim 
sa parent company. Ang parent company 
ang may kapangyarihang magpasya hinggil 
sa lahat ng aspeto ng negosyo. Sa kanya rin 
natitipon ang tubo mula sa pandaigdigang 
operasyon ng korporasyon.  

Kadalasang monopolisado ng mga TNC 
ang isa o higit pang industriya sa daigdig. 
Dahil sa laki ng  kapital at pandaigdigang 
saklaw, nagagawa ng ‘parent company’ na 
magplano at magpasya  batay lamang sa 
sariling kagustuhang palawakin pa ang 
negosyo at palakihin ang tubo, nang walang 
konsiderasyon sa pangangailangan ng mga 
bansa kung saan nakatayo ang mga affiliate 
nito. Malawak ang pang-ekonomiyang 
kapangyarihan ng mga TNC at nagagawa 
nilang impluwensyahan ang mga patakarang 
pang-ekonomiya sa mga bansa kung saan 
mayroon silang operasyon.
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Subalit hindi nagtagumpay ang 
pagtatangkang ito dahil nanatiling 
nakaasa ang mga atrasadong bansa sa 
pag-angkat ng mahahalagang kagamitan 
sa produksyon mula sa mayayamang 
bansa, bunsod ng kawalan ng sariling 
batayang industriya. Limitadong 
proteksyon lamang sa ekonomiya katulad 
ng pagtatakda ng mataas na taripa, 
pinataas na halaga ng exchange rates 
at pagpapataw ng kota ang ipinatupad 
ng mga bansang nagpatupad ng ISI. Sa 
kalaunan, umasa rin ang mga atrasadong 
bansa sa dayuhang pangungutang. 

Sa huling bahagi ng 1960 hanggang 
maagang bahagi ng 1970s, bumaling sa 
export-oriented industrialization (EOI) 
ang ilang atrasadong bansa.  Naging 
modelo ang Shannon Free Trade Zone 
sa Ireland na itinayo noong 1956 para 
sa mga pangangailangang industriyal 
ng Europa na nagsisimula pa lamang 
bumangon pagkatapos ng Ikalawang 
Digmaang Pandaigdig.

Sa Taiwan itinayo noong 1966 ang 
Kaohsiung Export Processing Zone 
(KEPZ), isang 68-ektaryang engklabong 
nagmanupaktura sa simula ng mga radyo 
at garments at sa kalaunan ng hairdryer, 
sewing machine at elektroniks. 

Itinayo rin ang Maquiladora sa Mexico 
noong 1965 sa mga hangganan ng US at 
Mexico, matapos mapawalambisa ang 
Programang Bracero na naglegalisa sa 
pagtatrabaho ng mga manggagawang 
pang-agrikultura ng Mexico sa US. 
Upang magbigay ng trabaho sa 
mamamayan, naghikayat ng mga 
lokal at dayuhang mamumuhunan 

sa pageeksport ng mga  produktong 
semi-processed. 

Pag-iral ng Neoliberalismo
Simula pa lamang ng huling bahagi ng 

1950, bumabagsak na ang tantos ng tubo 
ng mga korporasyong US nang halos 
50%. Lumiit ang sektor ng manupaktura 
at lumobo ang bilang ng walang trabaho. 
Sa huling bahagi ng 1960, nagsimulang 
tumaas ang presyo ng langis sa US at 
iba pang bahagi ng mundo. Higit na 
sumirit ang presyo ng langis na nagdulot 
ng “oil shock” sa ekonomiyang US nang 
magdeklara ng Arab Oil Embargo ang 
OPEC noong 1973. Nagdulot ito ng 
krisis ng istagplasyon o ang magkasabay 
na pagsirit ng presyo ng mga bilihin at 
tigil na takbo ng ekonomiya, na hindi 
lamang naramdaman sa US kundi sa iba 
pang industriyalisadong bansa. Malaki 
rin ang epektong idinulot ng mabigat 
na paggastos sa gyera sa pananakop 
ng US sa Indochina at mga ayudang 
ibinibigay sa mga bansang kaalyado nito 
sa krusadang anti-komunista. 

Upang maibsan ang krisis ng 
istagplasyon, nagtuon ang US at iba 
pang industriyalisadong bansa sa higit 
na pagbabawas sa gastos sa produksyon 
at higit na pagkontrol sa ekonomiya 
ng mga atrasadong bansa. Mula sa 
patakarang Keynesian, bumaling ang 
US at mga industriyalisadong bansa sa 
neoliberalismo.

Sa pamamagitan ng IMF at WB, 
ipinataw ang mga patakarang neoliberal 
na higit na nagbukas at mabilis na 
sumira sa ekonomiya ng mga atrasadong 
bansa. Mula sa pagpapautang para sa 
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konstruksyon ng mga bansang apektado 
ng gyera sa Europa, bumaling ang 
malalaking development loans ng IMF sa 
mga atrasadong bansa. 

Dulot ng krisis, lumaki ang depisito 
sa balanse ng bayaran ng mga bansang 
neokolonyang humaharap sa di-
pantay na relasyon sa kalakalan sa mga 
industriyalisadong bansa. Sumandig 
ang mga neokolonya sa pautang mula sa 
IMF at WB upang isalba ang kanilang 
ekonomiya.

Bandang dekada ’80, ipinataw ng 
IMF ang mga Structural Adjustment 
Programs (SAP) kapalit ng dagdag 
na pautang upang isalba ang mga 
bumabagsak na ekonomiya ng mga 
atrasadong bansa. Kabilang sa SAP 
ang pagpataw ng estratehiyang export-
oriented industrialization na ang isang  
mahalagang aspeto ang pagtatayo ng mga 
Export Processing Zone. Idinisenyo ang 
SAP upang mas makabayad umano ang 
mga atrasadong bansa sa kanilang utang 
sa pamamagitan ng pagtaas ng money 
flow sa mga bansa dahil sa pag-eksport. 

Samantala, sa balangkas din ng 
SAP ipinatupad ng WB ang kanyang 
mga patakaran. Tumutok ito sa 
mga development loans para sa mga 
ispesipikong proyektong makakatulong 
diumano sa pang-ekonomiyang pag-
unlad ng mga atrasadong bansa katulad 
ng pagtatayo ng mga dam, kalsada, 
daungan, tulay at paliparan. Nagsilbing 
tagapaghanda ng entablado ang WB 
para sa malalaking TNC sa kanilang 
pagpasok sa mga atrasadong bansa (Peet, 
2003). Itinuon ang mga proyektong 

pangkaunlaran sa mga imprastrukturang 
susuporta sa pagtatayo ng mga EPZ. 

Pinangunahan ng IMF at 
WB, kabilang ang US Agency for 
International Development (USAID), 
ang pagpapalaganap ng ekonomiyang 
nakaayon sa pandaigdigang pamilihan, 
mayroon lamang minimal na 
interbensyon mula sa gobyerno, at 
mahusay na nakaayon sa mga patakarang 
liberalisasyon at pribatisasyon. 

Upang itulak ang maraming bansa na 
magtayo ng mga EPZ, ipinangalandakan 
ng IMF at WB na isang mahusay na 
paraan ang EPZ upang makalikom ng 
dayuhang salapi o foreign currency ang 
mga bansang  nakakaranas ng suliranin 
ng depisito sa badyet. 

Marami umano itong mga 
benepisyong idudulot sa host country, 
tulad ng mga sumusunod:

•	  Trabaho para sa lokal na pwersang 
paggawa na hindi maibibigay ng isang 
bansang salat sa industriya;

•	  Paglilipat ng kahusayan at 
kaalaman mula sa dayuhang korporasyon 
tungo sa lokal na mga manggagawa;

•	  Paglilipat ng teknolohiya mula sa 
dayuhang mga korporasyon tungo sa 
lokal na mga kompanya;

•	  Pag-unlad sa mga rehiyong 
atrasado;

•	  Pag-unlad sa mga sektor na 
tinutukoy na may ‘estratehikong’ 
kahalagahan sa ekonomiya tulad 
ng elektroniks, komunikasyon, at 
information technology. 

Nailipat sa loob ng mga EPZ 
sa mga atrasadong bansa ang mga 
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manupakturang may katangiang low-
value added bagamat labor-intensive o 
matakaw sa paggawa tulad ng garments 
at elektroniks, na pangunahing demand 
ng mga industriyalisadong bansa. 
Dumadaan sa isang bahagdan ng 
pagpoproseso at muling ineeksport 
ang mga inimport na input at hilaw na 
materyales.

Upang maengganyo ang dayuhang 
kapital, nag-unahan ang mga gobyerno 
ng mga host country o bansang 
nagtayo ng mga EPZ sa pagbibigay ng 
napakalawak na mga insentiba sa mga 
kompanyang mamumuhunan sa mga 
engklabo, tulad ng mga eksempsyon sa 
taripa at iba pang tipo ng buwis. Kabilang 
din ang garantiya ng “kapayapaan” sa 
larangan ng industriya na nangahulugan, 
sa kaso ng ilang bansa, ng eksempsyon 

Shannon Free Trade Zone 
Bagamat naisapraktika na ang 

pagbubukas ng ilang lugar para sa malayang 
kalakalan noon pa mang umang panahon sa 
iba’t ibang bahagi ng daigdig, maituturing 
ang Shannon Free Trade Zone sa Ireland 
bilang ‘blueprint’ o unang modelo ng 
modernong ecozone.

Panahon ng “pagbubukas” ng 
atrasadong ekonomiya ng Ireland sa mga 
pangangailangang industriyal ng Europa 
na noo’y bumabangon mula sa pagkawasak 
ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig ang 
dekada ‘50.

Itinatag ang Free Trade zone sa Shannon, 
kanlurang baybayin ng Ireland. Katabi ito 
ng Shannon International Airport, na noo’y 
mahalagang daluyan ng mga produktong 
manupaktura ng US patungo sa iba’t ibang 
bansa sa Europa.

Pinayagan ang pag-iimport ng hilaw 
na materyales at pag-asembol nito sa 
mga gusali’t pasilidad na itinayo sa sona, 
bago muling iluwas sa ibang bansa sa 
Europa. Binigyan din ng mga pribilehiyo 
sa buwis ang mga namumuhunan, tulad 

ng 10% lamang na buwis sa kita sa mga 
kompanyang kalakhan ay pag-aaring 
US  sa mga sektor ng manupaktura at 
internasyunal na serbisyo.

Bandang dekada ’90, lumago ang 
ekonomiya ng Ireland dahil sa computer 
export. Galing sa Ireland ang halos 
sangkatlo ng mga computer na nabibili sa 
Europa. Ngunit nasa “low-tech” na pag-
asembol at pag-iimpake ng mga bahagi 
ng kompyuter ang kalakhan ng sinasabing 
pagmamanupaktura.

Noong 1994, sampung TNC lamang 
ang kumokontrol sa 75% ng halagang 
naidadagdag sa mga produkto, at 40% ng 
paglago ng ekonomiya ay dahil sa sektor ng 
manupaktura.

Kasabay ng mabilis na paglago ng 
ekonomiya, sumirit ang halaga ng 
mga bahay hanggang 250%. Umabot 
sa sangkalima ang bahagi ng sektor ng 
construction sa ekonomiya. Lumobo rin 
ang utang ng bansa dahil sa pinairal na 
deregulasyon sa sektor ng pagbabangko.

sundan sa p. 09
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mula sa mga pambansang batas sa 
paggawa.

Nagpapatayo rin ng mga 
imprastruktura at pasilidad na mas 
maayos at mahusay sa karaniwan – tulad 
ng mga gusali para sa mga pabrika – ang 
mga gobyerno at pribadong debeloper 
sa mga host country. Kadalasan ding 
nagbibigay sila ng police protection 
para tiyaking hindi nagagambala sa 
anumang paraan ang produksyon sa mga 
pabrikang nasa loob ng EPZ.

Sa yugtong ito mabilis  na lumaganap 
ang mga EPZ sa iba’t ibang bahagi 
ng daigdig kabilang na ang Pilipinas, 
Indonesia, Bangladesh, India, at iba pa.

Kaalinsabay nito ang pagpihit ng mga 
dating komunistang bansang Russia 
at China sa landas ng kapitalismo. 
Nagpatupad sila ng mga “repormang 
pang-ekonomiya” sa balangkas ng 
liberalisasyon, sa tulak na rin ng mga 
kanluraning bansa. Naging hudyat ito ng 
integrasyon ng ekonomiya ng naturang 
mga bansa sa pandaigdigang sistemang 
kapitalista na naglikha ng napakalaking 
murang lakas-paggawa para sa 
kapitalistang produksyon.

Kabilang sa mga repormang 
ipinatupad sa Tsina  ang pagtatayo ng 
maraming export processing zones sa 
mga baybaying bahagi ng Tsina. Nauna 
ang apat na EPZ sa Shenzhen, Zhuhai, 
Shantou at Xiamen noong 1980. Kasunod 
ang mga engklabo sa 14 na baybaying 
syudad, at probinsiya ng Hainan noong 
1985. Noong 1992, umabot na sa 60 
ang naitayong EPZ sa naturang bansa.  
Dito rin matatagpuan ang 30 milyon sa 

Sa yugtong ito, tinagurian ang Ireland 
na ‘Celtic Tiger’ ng mga tagapamandila ng 
neoliberalismo. 

Ngunit sa kabila ng paglago ng 
ekonomiya, nakaranas naman ng pagbaba 
ang sahod ng mga manggagawa . Lumaki 
rin ang pasaning buwis ng mamamayan 
ng 40% mula 1987 hanggang kalagitnaan 
ng dekada ’90.

Noon pa mang dekada ’70, nagkaroon 
na ng mga welga dahil sa mababang 
pasahod at di-makatarungang kondisyon 
sa paggawa.

Subalit makalipas lamang ang isang 
dekada, sa pagputok ng krisis pampinasya 
at pang-ekonomiyang yumanig sa US at 
Europa, humina umano ang “atungal” ng 
tigre – maraming pabrika ang nagsara 
at/o lumipat sa ibang bansang mas mura 
pa ang pasahod; marami ang nawalan 
ng trabaho; umabot sa 13.4% ang tantos 
ng kawalan ng trabaho; bumagsak 
ang presyo ng mga bahay at marami 
ang narematang pag-aari; nalubog sa 
depisito ang gobyerno, at sa kumunoy ng 
dayuhang pautang ang bansa.

Sa tulak ng International Monetary 
Fund, nagsagawa ng austerity measures 
ang gobyerno o  pagbabawas sa mga 
paggastos pampubiko laluna sa mga 
panlipunang benepisyo .

Nagpatupad rin ng US$69 Bilyon 
planong bail-out para sa mga bangko 
– napakalaking halaga para sa isang 
bansang binubuo lamang ng halos 4.5 
milyong katao.

mula sa p. 08
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tinatayang 42 milyon na kabuuang lakas-
paggawa sa mga EPZs sa buong mundo 
bandang 2007 (Fu at Gao, 2007).

Kalagayan sa Kasalukuyan
Mula 1970,  mabilis na dumami ang 

bilang ng mga EPZ sa loob ng tatlong 
dekada. Noong 1975, may 25 bansa 
lamang na nag-eempleyo ng 800,000 
manggagawa. Pagsapit ng 1986, lumobo 
ang bilang sa 47 bansa na may 1.9 
milyong manggagawa. Dumoble pa ang 
bilang patungong 94 bansa at 4.5 milyong 
manggagawa pagdating ng 1997 (Cling at 
Letilly, 2001).

Noong 2008, tinatayang aabot na sa 
3,500 ang bilang ng mga EPZ at iba pang 
espesyal na sonang pang-ekonomiya sa 
130 bansa o sa 75% ng buong daigdig. 
Nag-eempleyo umano ito ng kabuuang 
66 milyong katao (ILO, 2008).

Ngunit isang ulat na inihanda ng 
International Labour Organization (ILO) 
noong Marso 2008 ang nagsabing, sa 
mga bansang nagtatag ng mga EPZ, 
napakaliit lamang ang porsyento ng 

mga manggagawang nakaempleyo sa 
mga engklabo kumpara sa pambansang 
bilang. Gayundin, ayon sa ulat, pinalala 
rin ng estratehiyang “industriyalisasyong 
nakasalig sa export” ang pagsandig ng 
mga atrasadong bansa sa dayuhang 
kapital.

Gayunpaman, patuloy pa ring 
ipinamamarali ng mga pamahalaan at iba 
pang tagapagtaguyod ng neoliberalismo 
ang benepisyong naidudulot umano ng 
mga EPZ sa mga bansang nagtatatag nito.

Kailangan lamang umanong 
magsagawa ng ilang reporma sa 
implementasyon ng programa upang 
ganap na mapakinabangan ang mga 
ito. Sa kabila ng katotohanang hindi ito 
nagtagumpay sa pagpapaunlad ng mga 
atrasadong bansa,  aktibo naman itong 
ipinapalaganap ngayon sa mga bansang 
tinatawag na “emerging” economies, 
na kalakha’y mga dating sosyalistang 
bansang itinatransporma na ng US at iba 
pang kapitalistang bansa bilang bagong 
minahan ng hilaw na materyales at 
murang lakas-paggawa.■
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ANG MGA SONANG PANG-EKONOMIYA 
SA PILIPINAS
Simula pa lamang sa panahon ng kolonyalismong Espanyol, nakatali na ang 

ekonomiya ng Pilipinas sa pageeksport ng mga hilaw na materyales para sa 
pangangailangan ng dayuhang merkado. Mga produktong agrikultural tulad ng kape, 
asukal at tabako mula sa mga plantasyon ang pangunahing iniluwas ng Pilipinas sa 
panahong ito.

Pinatindi pa ng kolonyalismong 
US ang katangiang pang-eksport 
ng ekonomiya. Upang mapabilis 
ang pagluluwas ng mga produktong 
agrikultural, nagtayo ang pamahalaang 
kolonyal, gamit ang dayuhang pautang 
mula sa US, ng mga pagawaan ng 
asukal, refinery ng langis at iba pang 
imprastruktura. Binuksan din ang mga 
minahan para sa pagkuha ng ginto 
at iba pang mineral na ginamit sa 
pangangailangang industriyal ng US, 
na noo’y mabilis na umuunlad bilang 
pangunahing industriyal na bansa sa 
daigdig.

Nagbigay-daan sa ‘ayuda’ ng 
pamahalaang US sa bansa ang 
pagkawasak na idinulot ng WWII 
sa ekonomiya ng Pilipinas. Kasama 
ng Tydings Rehabilitation Act ang 
kondisyong isabatas ang Bell Trade 
Relations Act na nagbigay ng parity 
rights o pantay na karapatan sa mga 
korporasyong US sa yamang mineral 
at agrikultural sa bansa, magpatakbo 
ng mga kompanyang public utilities at 

karapatang kagyatang ilabas sa bansa ang 
kanilang kita.

Nagpatuloy ito sa ilalim ng 
kasunduang Laurel-Langley na bagamat 
nawalan na ng bisa noong 1974 ay 
matagumpay nang naglegalisa sa halos 
walang restriksyong paggamit ng mga 
korporasyong US sa likas na yaman ng 
bansa at iba pang bahagi ng ekonomiya.

Nakatanggap ang Pilipinas ng 
halagang $550 milyon mula sa Japan 
bilang war reparation fund o pondong 
bayad-pinsala ayon sa nilagdaang Treaty 
of Peace ng Japan at ng mga bansang 
inokupa nito noong WWII. 

Sa pagtatapos ng dekada ‘40, halos 
naubos na ang halagang nakuha mula sa 
pondong bayad-pinsala dahil sa walang 
habas na importasyon ng mga luxury 
goods, pampublikong mga proyekto at 
matinding katiwalian sa gobyerno.

Upang pigilan ang paglabas ng 
dolyares sa bansa, nagpataw ang 
pamahalaan ng kontrol sa importasyon 
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noong 1949 at gayundin sa palitan ng 
salapi o foreign exchange noong 1953.

Upang makaiwas sa mga pagbabawal 
na ito, nagtayo ng mga lokal na 
subsidyaryo ang mga korporasyong 
US. Pabrika para sa pag-asembol at 
repackaging ng mga inangkat na semi-
processed na materyales gamit ang mga 
inimport na makinarya ang kalakhan sa 
mga ito. Dahil hindi bumaba ang mga 
import at napalitan lamang ng tipo, 
umabot sa $68 milyon ang depisito sa 
balanse ng bayaran o balance of payments 
mula 1951hanggang1957.

Napilitan ang bansang mangutang 
sa IMF noong 1955 at sa World Bank 
noong 1957. Ipinataw ng IMF at WB 
ang kondisyong pag-alis ng kontrol sa 
import, na ipinatupad naman ng bansa 
noong 1962.

Export-Oriented 
Industrialization

Ngunit lumobo ang utang panlabas ng 
bansa sa loob lamang ng tatlong taon o 
mula $257 milyon noong 1962 tungong 
halos $600 milyon noong 1965.

Upang makapagbayad daw ang 
bansa, inirekomenda ng World Bank 
ang estratehiyang export-oriented 
industrialization (EOI) sa panahon ng 
diktadurang Marcos.

Itinulak ng EOI sa pangunahin ang 
tatlong mga patakaran:

•	  Pagbibigay-diin sa pagpapalapad 
ng mga produktong ineeksport sa halip 
na kontrolin ang importasyon;

•	  “malayang kalakalan” sa halip na 
proteksyon sa lokal na ekonomiya; at

•	  liberalisasyon sa dayuhang 
pamumuhunan

Sa estratehiyang ito, aakitin umano 
ang direktang dayuhang pamumuhunan 
na magtayo ng mga negosyong lilikha 
ng mga produktong pang-eksport upang 
kumita ng dolyares ang bansa.

Isinabatas ng diktadura ang Republict 
Act 6135 (Investments Incentives Act) 
at RA 5186 (Exports Incentives Act) 
na nagbibigay-garantiya sa karapatan 
ng mga dayuhang namumuhunang 
ilabas sa bansa ang kanilang kita, 
magbayad ng interes at prinsipal sa mga 
dayuhang utang at kontrata, kalayaan sa 
expropriation at reacquisition, tax credit, 
tax exemption, at iba pa.

Susi sa pag-engganyo ng dayuhang 
pamumuhunan sa ilalim ng EOI ang 
pagtatayo ng mga Export Processing 
Zones (EPZs).

Ginawang isang Freeport Zone 
ang bayan ng Mariveles sa ilalim ng 
pamamahala ng Free Trade Zone 
Authority. Noong 1972, dalawang buwan 
matapos ideklara ang Martial Law, 
pinirmahan ni Marcos ang Presidential 
Decree 66 (PD 66) na nagtatag sa Bataan 
Export Processing Zone (BEPZ), ang 
kauna-unahang EPZ sa bansa.

Sa PD 66, binigyan ang mga 
kompanyang nag-eeksport ng lagpas 
70% ng kanilang produkto ng mga 
sumusunod na karapatan:
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•	  Pribilehiyo sa tax exemption, 
kabilang na ang tax credits sa domestic 
capital equipment;

•	 Eksempsyon sa buwis sa iniimport 
na hilaw na materyales at kagamitan, 
eksempsyon mula sa buwis sa eksport, at 
buwis ng probinsiya at munisipyo;

•	  Prayoridad sa Bangko Sentral sa 
alokasyon ng dayuhang palitan para sa 
eksport;

•	  Mababang arkila sa lupa at bayad 
sa tubig;

•	  Paggastos ng gobyerno sa 
imprastruktura at gusali, na ipapaarkila 
sa mga kompanya sa napakababang 
halaga; at

•	 Accelerated depreciation sa fixed 
assets na nagpapabilis ng pagbawi 
sa halaga ng mga kagamitan at nag-
eengganyo sa pagbili ng mga panibagong 
kagamitan sa produksyon

Sumunod na itinatag noong dekada 
‘80 ang mga EPZ sa Baguio, Mactan at 
Cebu.

Sa pagtatayo ng mga EPZ, 
nasistematisa ang integrasyon ng bansa 
sa mga network ng mga TNC para sa 
pandaigdigang subcontracting.

Tumungo ang katangian ng eksport 
ng bansa mula sa tradisyunal na 
hilaw na produktong agrikultural at 
mineral tungo sa eksportasyon kung 
saan nangungunang eksport ang hindi 
tradisyunal na mga semi-processed export.

Rehimeng Cory Aquino
Sa pagbagsak ng diktadurang 

Marcos at paghalili ng panguluhang 
Cory Aquino, ipinalaganap ng 

pamahalaan, sa ilalim ng dikta ng mga 
pandaigdigang institusyon tulad ng 
IMF-World Bank ang islogang “Recovery 
and Reconstruction” bilang pag-ahon 
daw mula sa madilim na yugto ng 
diktadurang matagal na naghari sa bansa. 
Bahagi ng islogang ito ang pagbandila 
sa “malayang kalakalan” o free trade: 
ang pagpalis ng “pakikialam” ng estado 
sa malayang daloy ng kapital na siyang 
naglatag ng mas mabilis na pagpapatupad 
ng mga patakarang deregulasyon at 
liberalisasyon sa bansa.

Sa ilalim ng islogang “pag-ahon ng 
kanayunan mula sa kahirapan,” hinikayat 
ng rehimeng Aquino ang pagpapalit-
gamit ng malalawak na pananiman – 
tulad ng Hacienda Luisita na pag-aari 
mismo ng mga Cojuangco – para sa 
pagtatayo ng mga Industrial Estates (IE).

Ang mga IE ay malalawak na lupaing 
mayroong daan, patubig, pasilidad 
para sa kuryente at komunikasyon at 
iba pang imprastruktura, na hinati at 
pinaunlad pangunahin para sa gamit 
ng isang komunidad ng mga industriya.  
Nakakatangap din ng mga insentiba ang 
IE katulad ng ibinibigay sa mga EPZ.

Subalit, kaiba sa mga naunang EPZ na 
pawang pinaunlad at pinamamahalaan 
ng gobyerno, ibinukas ang mga IE sa 
pagpapaunlad ng pribadong sektor. 
Pumasok sa mga joint ventures ang mga 
kompanyang dayuhan at mga lokal na 
malalaking negosyante-panginoong 
maylupa. Isang halimbawa ang Central 
Techno Park sa loob mismo ng Hacienda 
Luisita. Isa itong joint venture sa 
pagitan ng Itochu Corporation, isang 
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malaking kompanyang Hapon, at ng mga 
pamilyang Yuchengco at Cojuangco.

Labas sa saklaw ng mga regulasyon 
ng PEZA ang mga IE. Pangunahing 
namamayani rito ang mga sariling 
patakaran ng pribadong may-ari o 
debeloper.

Rehimeng Ramos
Wala nang naging anumang 

pagkukunwari sa pag-iindustriyalisa ng 
bansa ang sumunod na panguluhang 
Fidel Ramos. Sa halip, itinulak na lamang 
nito ang paglaganap ng industriya ng 
serbisyo at pinabilis ang pagpapatupad 
ng liberalisasyon sa iba’t ibang larangan 
ng pambansang ekonomiya sa tulak ng 
IMF-World Bank at General Agreement 
on Tariffs and Trade ng World Trade 
Organization (GATT-WTO).

Pinatindi nito ang ekonomiyang 
nakaasa sa import at nakabatay sa 
eksport. Isinabatas ang RA 7844 o 
Exports Development Act of 1994  
upang hikayatin ang pribadong sektor 
sa pageeksport sa pamamagitan ng mga 
insentiba katulad ng eksempsyon sa 
pagbabayad ng customs duties, duty-free 
importation ng makinarya at income tax 
holiday. 

Upang higit na engganyuhin ang 
dayuhang pamumuhunan sa bansa, 
isinabatas nito ang RA 7916 o ang Special 
Economic Zone Act of 1995 na nagtatag 
sa Philippine Economic Zone Authority 
(PEZA). Nilusaw ang Export Processing 
Zone Authority (EPZA) na itinayo sa 
pamamagitan ng PD 66 noong panahon 
ng diktadurang Marcos.

Mula sa depinisyon ng Export 
Processing Zones na isinaad sa 
Presidential Decree 66, ginamit ng 
RA 7916 ang mga katagang “special 
economic zones” upang palawakin ang 
mga kategorya ng mga negosyong 
makakatanggap ng mga insentibo:

•	  Special Economic Zones o 
ECOZONES – mga piling lugar na 
maunlad o maaaring paunlarin  
bilang sentrong agro-industriyal, 
industrial tourist/recreational, 
commercial, banking, financial o 
investment.

•	  Industrial Estate – 
lupaing pinaunlad ayon sa isang 
komprehensibong plano sa ilalim  
ng iisa’t tuluy-tuloy na pamamahala at 
may mga probisyon para sa batayang  
imprastruktura’t pasilidad. Maaaring 
mayroon na, o wala pang nakatayong 
mga gusaling pampabrika at mga 
pasilidad na magagamit ng isang 
komunidad ng mga industriya ang isang 
IE;

•	 Export Processing Zones – isang 
espesyalisadong IE na nasa labas ng 
customs territory (maaaring pisikal o sa 
antas ng pamamahala) at sa kalakhan 
ay para sa paglikha ng mga produktong 
pang-eksport. Pinahihintulutang mag-
import ng capital equipment at hilaw 
na materyales ang mga kompanyang 
nasa loob ng mga EPZ nang walang 
taripa, buwis, at iba pang restriksyon sa 
pag-iimport;

•	  Free Trade Zones – isang hiwalay 
at guwardyadong lugar na katabi ng isang 
daungan o paliparan kung saan maaaring 
idiskarga ang mga produktong inimport  
para sa mabilis na paglilipat-barko, o 
pag-iimbak, pagre-repack, pamimili o 
paghahalo, nang hindi sumasailalim sa 
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taripa, maliban kung ililipat ito mula sa 
isang Free Trade Zone patungo sa isa pa.

Ang pagtatatag ng mga EcoZones ay 
maaaring sa pamamagitan ng inisyatiba 
ng:

•	  Pribadong Kompanya
•	  Lokal na pamahalaan sa tulong ng 

Pambansang Gobyerno; at
•	  Pambansang Gobyerno;

Iba pang mga pinalawak na insentibo:
•	  Pinahintulutan ang paglalabas ng 

mga produkto mula sa mga ecozone para 
sa lokal na pamilihan;

•	  Pinahintulutan din ang 
pagpapautang sa mga pribadong ecozone 
debeloper mula sa savings ng pondo ng 
tanggapan ng Pangulo ng bansa;

•	  Mananatiling may awtonomya at 
nagsasarili ang IEs na pribadong pag-
aari, at susubaybayan lamang ng PEZA ;

•	  Maaaring ibawas ang hanggang 
kalahati ng ginastos para sa pagsasanay 
ng skilled o unskilled labor o programang 
management development mula sa tatlong 
porsiyento na bahagi ng pambansang 
gobyerno sa mga remitans mula sa 
taunang kita ng lahat ng mga empresa sa 
loob ng ecozone.

Inamyendahan naman ng RA 8748 
ang RA 7916, kung saan ine-exempt ang 
mga empresa sa loob ng ecozone mula sa 
mga lokal at pambansang buwis, maliban 
sa property tax ng debeloper.  Sa halip, 
ipinataw ang dalawang porsyentong 
remitans ng bawat empresa sa ecozone 
na hinahati ayon sa sumusunod: 
tatlong porsyento para sa pambansang 
gobyerno, at ang natitirang dalawang 
porsyento para sa lokal na pamahalaang 
nakakasakop sa ecozone.

Pinakamalalang probisyon ng RA 
7916 ang pagbasbas sa halos walang 
hangganang pananakop ng mga lupain 
para sa pagtatayo ng mga ecozone. Upang 
palawakin at idesentralisa ang pagtatayo 
ng mga engklabo, pinahintulutan 
nito ang halos walang hangganang 
kumbersyon ng lupa sa masasaklaw na 
bahagi ng napakaraming probinsiya.

Kabilang sa mga tinukoy ng RA7916 
bilang target na pagtatayuan ng SEZ ang:

1. Morong, Hermosa, Dinalupihan, 
Orani, Samal at Abucay sa Bataan;

2. Ibaan, Rosario, Taysan, San Jose, 
San Juan at ang mga syudad ng Lipa at 
Batangas sa Batangas;

3.  Cagayan de Oro sa Misamis 
Oriental;

4. Iligan sa Lanao del Norte;
5. Saranggani;
6. Laoag sa Ilocos Norte;
7. Davao at Samal sa Davao del 

Norte;
8. Oroquieta sa Misamis Occidental; 
9. Tubalan Cove sa Davao del Sur;
10.  Baler, Dinalungan at Casiguran 

kabilang ang mga katubigan at maliliit 
nitong mga isla sa Aurora;

11.  Naga at Iriga sa Camarines Sur, 
Legaspi at Tabaco sa Albay, Sorsogon sa 
Sorsogon;

12.  Bataan Island sa Batanes;
13.  Lapu-lapu sa Mactan, Balamban 

at Pinamungahan, Cebu at Toledo sa 
Cebu, kabilang ang mga katubigan at 
maliliit nitong mga isla;

14.  Tacloban City;
15.  Barugo sa Leyte;
16.  Buenavista sa Guimaras;
17.  San Jose de Buenavista, Hamtic, 

Sibalon, at Culasi sa Antique;
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18.  Catarman, Bobon at San Jose sa 
Hilagang Samar;

19.  Ternate, Cavite;
20.  Polloc, Parang sa Maguindanao;
21.  Boac , Marinduque;
22.  Pitogo, Zamboanga del Sur;
23.  Dipolog City-Manukan Corridor 

, Zamboanga del Norte;
24.  Mambajao, Camiguin Province;
25.  Infanta, Real, Polillo, Alabat, 

Atimonan, Mauban, Tiaong, Pagbilao, 

Mulanay, Tagkawayan, at Dingalan Bay  
sa Quezon;

26.  Butuan City at Agusan del Norte, 
kabilang ang mga katubigan at maliliit na 
isla nito;

27.  Roxas City, kabilang ang mga 
katubigan at maliliit na isla nito sa Capiz;

28.  San Jacinto, San Fabian, 
Mangaldan, Lingayen, Sual, Dagupan, 
Alaminos, Manaoag, Binmaley sa 
Pangasinan;

29.  Mga autonomous region;

Talahanayan 1. Mga Sonang Pang-Ekonomiya sa Pilipinas
 batay sa Administrasyon

Istatus at Industriya Marcos Aquino Ramos Estrada Arroyo

Operating 4 wd* 31 46 200

Manufacturing 4 42 66

Information Technology 4 123

Tourism Special Economic Zone 9

Medical Tourism Park 1

Medical Tourism Center 1

Idineklara 23 24 90

Manufacturing 24 28

Information Technology 56

Tourism Special Economic Zone 2

Agro-Industrial Economic Zone 4

Dinidebelop 184

Kabuuang bilang ng inaprubahan 474

Bilang ng bagong inaprubahan** 340
*walang datos
**kasalukuyan menos nakaraang taon
sanggunian: PEZA
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30.  Masinloc, Candelaria at Sta. Cruz 
sa Zambales;

31.  Palawan Island; 
32.  General Santos City, South 

Cotabato at kagyat na kapaligiran nito;
33.  Dumaguete City at Negros 

Oriental, kabilang ang katubigan at 
maliliit na isla nito;

34.  Ilocos Sur;
35.  La Union;

36.  Laguna, kabilang ang katubigan 
nito at kagyat na kapaligiran ;

Isinabatas din ang Bases Conversion 
and Development Act (RA 7227) noong 
1992 na nagpapahintulot sa kumbersyon 
ng mga base ng Amerika sa Clark at 
Subic tungo sa mga economic zone at 
freeport. Itinatag rin ang Subic Bay 
Metropolitan Authority (SBMA) at ang 

Talahanayan 2. Mga Namumuhunan sa EPZ 
Batay sa Industriya (Disyembre 2010)

Industry Category Bilang
Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus 216
Real Estate Activities 213
Warehousing and Storage 172
Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment 168
Call Centers 159
Rubber and Plastic Products 123
Software Development 119
Garments and Textiles 107
Business Process Outsourcing 103
Electrical Machinery and Apparatus, N.E.C. 84
Manufacturing, N.E.C. 44
Medical, Precision and Optical Instruments, Watches and Clocks 44
Automotive and Motorcycle Products 43
Engineering, Architectural and Other Design Services 43
Recycling 43
Other IT-enabled Services 32
Food Products and Beverages 31
Paper and Paper Products 29
Machinery and Equipment, N.E.C. 28
Electricity, Gas, Steam and Hot Water Supply 25
Others 226

Sanggunian: PEZA
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Clark Development Corporation (CDC) 
upang ipatupad ang nasabing batas.

Upang suhayan ang mabilis na 
pagdebelop sa mga ecozones sa iba’t 
ibang bahagi ng bansa, lalo na sa mga 
atrasadong probinsiya, isinabatas 
ang Republic Act 8182 o Official 
Development Act of 1996, isang batas 
na nage-exempt sa Official Development 
Assistance (ODA) sa foreign debt limit ng 
bansa na nagkakahalaga ng $10 bilyon. 
Binigyang prayoridad ng RA 8182 ang 
mga proyektong pang-imprastruktura, 
countryside development at mga sonang 
pang-ekonomiya batay sa mga probisyon 
ng RA 7916. 

Sa katapusan ng 1996, umabot sa 
$12.13 bilyon ang pautang sa ilalim ng 
ODA na nahahati mula sa gobyerno 
ng Japan ($5.9 bilyon o 52%), World 
Bank ($3.2 bilyon o 26%) at Asian 
Development Bank (ADB) ($2.7 bilyon o 
22%). Napunta sa mga proyektong pang-
imprastruktura ang 77% ng kabuuang 
pautang sa ODA (NEDA, 1996)

Ilan sa proyektong pang-
imprastrukturang isinagawa mula 1996 
hanggang maagang bahagi ng 2000 ang 
Manila-Subic Expressway at Southern 
Luzon Expressway Extension.  Mula 
1996 hanggang 1998, sa pagtatapos 
ng panunungkulan ni Ramos, nasa 
karaniwang 75% ng kabuuang pautang 
ODA ang inilalaan sa mga proyektong 
pang-imprastruktura. 

Bunsod ng bumabagsak na halaga 
ng mga salapi at lumolobong utang 
panlabas ng mga bansa, pumutok ang 
Krisis Pampinansya sa Asya noong 1997. 

Malaki ang ibinaba ng bilang at kabuuang 
halaga ng pamumuhunang pumasok sa 
bansa. 

Pagkaraan ng apat na taon o 
noong 2001, pumutok naman ang 
krisis pampulitikang nagpatalsik sa 
panguluhang Joseph Estrada, wala pang 
dalawang taon mula nang mahalal ito, at 
pumalit sa pamamagitan ng constitutional 
ascension ang panguluhang Gloria 
Macapagal-Arroyo.

Rehimeng Gloria 
Macapagal-Arroyo

Ipinagpatuloy ng administrasyon ni 
Gloria Macapagal-Arroyo ang pagsalig 
sa eksport at pag-engganyo sa dayuhang 
pamumuhunan sa pamamagitan ng 
Philippine Export Development Plan 

Talahanayan 3. Mga 
Namumuhunan sa EPZ 

Batay sa Uri ng Empresa
(Disyembre 2010)

Uri ng Empresa Bilang
Export Enterprise 1093
Information Technology 
Enterprise

504

Facilities Enterprise 236
Logistics Service Enterprise 171
Tourism Enterprise 24
Utilities Enterprise 15
Agro-Industrial Enterprise 3
Medical Tourism Enterprise 3
Domestic Market Enterprise 2
Free Trade Enterprise 2

Sanggunian: PEZA
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(PEDP) 2000- 2004, na bahagi ng 
Medium-Term Development Plan 
(MTPDP) ng kanyang panguluhan.

Ipinatupad ang malakihang paggastos 
ng pondong pampubliko sa pagtatayo 
ng mga imprastruktura upang mapabilis 
umano ang pagluluwas ng mga kalakal 
at serbisyo. Binuo ang Comprehensive 
and Integrated Infrastructure Program 
(CIIP) na nagtakda ng mga proyektong 

pang-imprastrukturang nagkakahalaga 
ng kabuuang P1.7 trilyon para lamang sa 
mga taong 2006-2010. Uutangin mula sa 
World Bank, Asian Development Bank 
(ADB), Japan Bank for International 
Cooperation (JBIC), at China Eximbank 
ang kalakhan ng pondo. Nagbigay ng 
sovereign guarantee ang gobyernong 
Arroyo, o garantiyang babayaran ng 
pamahalaan ang utang, anuman ang 
mangyari sa proyekto. (Senate Economic 
Planning Committe Office, 2006)

Sa panahon ni Arroyo lubos nang 
pinalawak ang tipo at bilang ng mga 
negosyong itinuturing na special 
economiz zones at nakakatanggap ng 
mga insentibo. Halos kalahati sa mga 
nakatayong special economic zones sa 
kasalukuyan ay naaprubahan sa ilalim ng 
kanyang panguluhan.

Sa kanyang panguluhan din maitatala 
ang pinakamaraming inaprubahang SEZ 
kumpara sa pinagsamang bilang ng mga 
inaprubahan ng mga naunang rehimen. 
Maging ang mga negosyong tulad ng 
SM Cyberzone 1 at Robinson’s Place 
Novaliches ay ginawaran ng istatus na 
SEZ ni Arroyo.

Alinsunod ang paggawad ng ecozone 
status sa malawak na bilang at tipo ng 
negosyo sa Agreement on Subsidies and 
Countervailing Measures (ASCM) na 
nilagdaan ng mga miyembro ng World 
Trade organization (WTO), kabilang na 
ang Pilipinas. Ipinagbabawal ng ASCM 
ang pagbibigay ng subsidyo sa mga 
negosyong may kaugnayan sa eksport at 
sa paggamit ng lokal kaysa sa imported 
na produkto. Upang hindi maituring na 
labag sa kasunduan, kinailangang bigyan 

Talahanayan 4. Buod ng 
Gumaganang Economic 
Zones (Disyembre 2010)

 Klasipikason Bilang Laki (Ha)
Agro Industrial 13 294.07
IT Parks and 
Centers

148 517.48

Manufacturing 64 38439.63
Medical 2 2.87
Tourism 12 717.57
TOTAL 239 39971.62

Sanggunian: PEZA, 2010

Talahanayan 5. Buod ng 
Dinedebelop na Economic 

Zones (Disyembre 2010)
 Klasipikasyon Bilang Laki (Ha)
Agro Industrial 3 82.37
IT Parks and 
Centers

60 196.73

Manufacturing 26 5114.55
Medical 0 0
Tourism 7 224.98
TOTAL 96 5618.63

Sanggunian: PEZA, 2010
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din ng insentibo ng gobyerno sa mga 
bansang may EPZ maging ang iba pang 
tipo ng negosyo.

Pambansang Latag ng 
mga Espesyal na Sonang 
Pang-ekonomiya

Noong Disyembre 2010, mayroon 
nang 239 na nakatayong SEZ, at may 
ilan pang naghihintay maaprubahan 
sa pamamagitan ng proklamasyong 
residensyal. Mayroon ding iba pang 
dinidebelop o nakatakda nang itatag. 
(PEZA Website)

Apat pa rin ang mga EPZ na nasa 
ilalim ng hurisdiksyon ng  pambansang 
pamahalaan sa pamamagitan ng PEZA: 
Bataan Export Processing Zone, Mactan 
Economic Zone, Baguio City Ecozone 
(BCEZ) at Cavite Economic Zone. 

Mayroon ding apat na Special 
Economic Zone na nasa hurisdiksyon 
ng mga lokal na pamahalaan o espesyal 
na mga ahensyang itinayo para sa mga 
ito: ang Cagayan Special Economic 
Zone and Freeport sa probinsiya ng 
Cagayan,  Zamboanga City Economic 

Zone (CEZA) sa Mindanao, ang Subic 
Bay Freeport Zone sa Zambales at 
ang Clark Special Economic Zone sa 
Pampanga. Tumatanggap ng kaparehong 
mga pribilehiyo ang mga naturang 
engklabo tulad ng mga engklabong nasa 
pamamahala ng PEZA. 

Ganap na ring ibinukas sa dayuhang 
pag-aari ang maraming ecozone sa 
pamamagitan ng mga joint venture. 
Sa isang pag-aaral na sumakop 
sa 38 ecozone,  napag-alamang 18 
lamang ang pagma-may-ari ng mga 
Pilipino samantalang ang 20 iba pa ay 
nakapailalim sa joint venture sa mga 
dayuhang namumuhunan, na kalakha’y 
mula sa Japan at US (Bateman, 2003).

Isa pang halimbawa ang Laguna 
Technopark, isa sa pinakamahalagang 
ecozone sa Timog Katagalugan,  isang 
joint venture sa pagitan ng Ayala 
Corporation at mga kompanyang 
Hapones na Mitsubishi Corporation at 
Kawasaki Steel Corporation.

Noong Dec. 2005, mayroong 
kabuuang 1,094 empresa sa mga 
ecozones sa bansa. Lumobo ang bilang 

Talahanayan 6. Bilang ng Empleyo sa mga Special 
Economic Zones

2007 2008 2009 2010 (Enero-Nob)
Direkta 593108 608387 606350 728318
Di Direkta* 889662 912581 wd** wd**
Total 1482770 1520968

* Lakas-paggawa na ibinibigay ng ibang empresa sa mga kompanya sa loob ng ecozone (hal. subcontractors, 
brokers, cargo handlers/forwarders, canteens/restaurants, banks, utilities, construction, janitorial at 
serbisyong maintenance)
** walang datos
Sangunnian: PEZA, 2009 at The Philippine Star, 2011
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nito sa 1,956 locators noong Pebrero 
2009 (Office of the President, 2009). Sa 
pagtatapos ng 2010,  mayroong 2,052 
locators sa talaan ng PEZA.

Kung ibabatay sa tipo ng ecozone, ang 
mga gumaganang ecozone ay nahahati 
sa  148 IT Parks and Centers, 64 na 
Manufacturing, 13 Agro-Industrial, 10 
Tourism at dalawang Medical ecozones 
noong Disyembre 31, 2005. Nahahati 
naman ang mga dinedebelop na ecozone 
sa 60 IT Parks, 26 Manufacturing, 7 
Tourism at tatlong Agro-Industrial.

Bagamat mas malaki ang bilang ng 
mga IT Park/Center, lubhang mas malaki 
naman ang lupang inookupa ng mga 
manufacturing ecozone. Sa kabuuang 
39,971.62 ektaryang lupaing inookupa 
ng mga ecozone na kasalukuyang 

nag-oopereyt, 38,439.63 o 96% ay 
okupado ng manufacturing economic 
zones.

 Sa 1,624 na kompanyang dayuhan 
na namumuhunan sa mga SEZ, 
pinakamarami ang mga kompanyang 
may kapital na galing sa bansang Japan 
(580), pumapangalawa ang galing Korea 
(245) at pumapangatlo naman ang galing 
US (231). Bukod sa mga kompanyang 
dayuhan, mayroong 776 na kompanyang 
Pilipino. 

Bagamat pangatlo lamang ang US sa 
bilang ng kompanyang dayuhan, ito pa 
rin ang may pinakamalaking investment 
sa bansa na aabot sa $4.5 bilyon. 

Kung hahatiin naman ang mga 
kompanya batay sa kategorya 
sa industriya, kalakhan ng mga 

Talahanayan 7. Karaniwan o average nadirektang 
employment batay sa industriya (Agosto 2009)

Industriya Average 
employment

Sahod 
(Milyon PhP)

General Manufacturing 186,122 18,302.666
Elektroniks and Semiconductors 188,261 24,937.869
Real Estate, Renting and Business Activities 1,030 137.294
Information Technology Services 192,835 46,337.411
Hotels and Restaurants 70 6.463
Education 37 23.006
Electricity, Gas and Water Supply 333 99.782
Other community, social and personal 
service activities

165 15.985

Transport, storage and communications 16,182 2,344.359
TOTAL 585,035 92,204.835

Sanggunian: PEZA
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namumuhunan ay mula sa Radio, 
Television and Communication 
Equipment and Apparatus (216), 
pangalawa naman ang mula sa Real 
Estate Activities (213) at ikatlo ang sa 
Warehouse and Storage (172). 

Batay naman sa enterprise, kalakhan 
sa mga kompanya ay nabibilang sa 
tinatawag na Export Enterprise (1,093), 
pumapangalawa ang Information 
Technology Enterprise (504) at ikatlo 
naman ang Facilities Enterprise (236).

Latag ng Lakas-Paggawa
Noong Enero-Agosto 2008, umabot 

sa 1,520,968 ang nakatalang bilang 
ng mga manggagawa sa mga sonang 
pang-ekonomiya sa buong bansa. Kung 
ibabatay sa October 2008 Labor Force 
Survey ng pamahalaan, tinatayang aabot 

lamang ito sa anim na porsyento ng 
22 milyong manggagawa sa serbisyo 
at industriya. Ngunit, sa mga sonang 
ito matatagpuan ang pinakamalaking 
konsentrasyon ng mga manggagawang 
industriyal sa bansa.

Nasa manupaktura ng mga 
produktong low-value added ang 
kalakhan ng bilang na ito. Sa matagal na 
panahon, pinakamalaki ang bilang ng 
nasa elektroniks. Ikalawa ang industriya 
ng garments, at pangatlo ang serbisyong 
Information Technology (IT).

Subalit dahil sa malawakang tanggalan 
sa industriya ng manupaktura at 
elektroniks bunsod ng pandaigdigang 
krisis pang-ekonomiya at pampinansya 
na pumatak noong 2008, nanguna na 
ang serbisyong IT noong Agosto 2009 sa 

Talahanayan 8. Karaniwan o average na direktang 
employment batay sa rehiyon (August 2009)

Rehiyon Employment Sahod (Million PhP)
Gitnang Luzon (III) 23,703 2,708.392
Timog Katagalugan (IV) 265,166 31,073.186
Bikol (V) 1,029 140.286
Kanlurang Visayas (VI) 3,057 601.365
Gitnang Visayas/Cebu (VII) 100,308 9,667.365
Silangang  Visayas (VIII) 3,368 480.246
Katimugang Mindanao (X) 3,577 612.449
Davao (XI) 12,836 1,772.139
SOCSKSARGEN (XII) 221 15.998
Cordillera Autonomous Region 8,473 1,893.061
National Capital Region 164,297 43,240.348
TOTAL 586,035 92,204.835

Sanggunian: PEZA
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bilang ng empleyo kumpara sa dalawang 
naturang industriya.

Kalagayan ng Paggawa
Sinasabing nagtatamasa ng mas 

mainam na kondisyon sa paggawa 
kumpara sa mga manggagawang nasa 
labas ang mga manggagawang nasa loob 
ng mga engklabo.

Ngunit taliwas sa ipinamamarali ng 
mga kapitalista’t gobyerno, mababa ang 
pasahod at walang kaseguruhan ang 
kalakhan ng mga trabahong nalilikha 
sa loob ng mga engklabo. Marami pa 
ring pabrika sa mga ecozone ang may 
kalagayan sa paggawang mapanganib sa 
kalusugan ng mga manggagawa.

Una, dahil pangunahing nakasalalay 
sa pamilihang pang-eksport, at hindi 
sa isang programa ng sustinidong 
pambansang industriyalisasyon, 
malala ang kawalang-seguridad sa 
trabaho. Maaaring magtanggal ng 
mga manggagawa, regular man o 
hindi, ang alinmang empresa batay 
lamang sa pangangailangan ng kanyang 
produksyon. 

Pangkaraniwan sa mga empresang 
nakatuon sa eksport ang paglobo ng 
bilang ng mga manggagawang hindi-
regular kapag mataas ang demand 
para sa kanilang produkto; karaniwan 
ding lumiliit ang bilang nito sa 
panahong mababa ang demand at 
bumababa o itinitigil ang produksyon o 
pansamantalang nagsasara ang empresa.  
May mga kaso rin ng paglipat ng empresa 
sa ibang ecozone o sa ibang bansa, na 

kadalasang dahilan ang mas mababang 
pasahod.

Karaniwan ito sa mga elektroniks 
at garments factory katulad ng PanPhil 
Sportswear Inc. sa Mactan Export 
Processing Zone I sa Cebu. Mula 2006 
hanggang 2008 nakakaranas ang mga 
manggagawa ng pagtigil sa trabaho dahil 
sa three-day shutdown ng kompanya 
dahil sa pagbaba ng order. Sa pagpasok 
ng 2009-2010 naging mas malala ang 
shutdown na tumatagal ng isa hanggang 
tatlong buwan. 

Ikalawa, malawakan ang paggamit 
ng mga kompanya ng iba’t ibang tipo ng 
pleksibilisasyon ng paggawa. 

Maliban sa mas maliit na kwerpo ng 
mga manggagawang regular, kalakhan ng 
mga manggagawa, maging sa malalaking 
kompanya sa loob ng mga engklabo, 
ay hinihirang bilang mga kontraktwal, 
apprentice, learners , kaswal, fixed-term 
o project-based, at iba pa. Kadalasang 
gumagawa sila ng trabahong kapareho 
ng ginagawa ng mga regular. Ang 
pagkakaiba ay mas mababang pasahod 
at kawalan ng benepisyo. May mga 
ulat at kaso pa ng mga learner na hindi 
nakakatanggap ng sahod. Sa kaso ng 
International Wiring System (IWS), 
sangkatlo ng mga manggagawa ang 
kontraktwal. Sa Dolefil, umaabot ito sa 
73%, samantalang nasa 70% ang kabuuan 
ng mga kontraktwal sa Baguio City 
Economic Zone (BCEZ).

Karaniwan din ang paggamit ng multi-
skilling o ang pagbibigay ng iba’t ibang 
tipo ng trabaho sa isang manggagawa 
o grupo ng manggagawa ayon sa 
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pangangailangan ng produksyon nang 
walang dagdag na sahod o benepisyo. 
Sa ibang kaso, pinag-iisa ang dating 
magkakaibang linya ng produskyon 
o ilang departamento upang lumiit 
ang bilang ng mga manggagawa at 
makatipid ang kompanya. Sa ibang kaso, 
tuwirang humihirang ang kompanya 
ng mga production support members (o 
may iba pang katawagan) na maaaring 
gumampan sa alinmang bahagi ng 
produksyon.

Bahagi rin ng iskemang ito ang 
mga patakarang tulad ng compressed 
workweek, job rotation, forced overtime, 
at iba pa.

Sa ganitong paraan higit pang 
napapababa ng kapitalista ang sahod 
ng mga manggagawa. Halimbawa, sa 
isang pag-aaral noong 2006 sa anim na 
malalaking kompanya sa LTI, napag-
alamang mas mababa nang mula 9 
hanggang 63% ang sahod ng mga 
kontrakwal kumpara sa mga regular. 
Marami ring benepisyong natatamasa 
ng mga regular tulad ng meal allowance, 
libreng shuttle service, health card, at 
iba pa ang hindi ibinibigay sa mga 
kontraktwal na bumubuo ng mas 
malaking bilang ng mga manggagawa 
sa kalakhan ng mga kompanyang ito. 
(CTUHR, 2006)

Kung natatamasa man ng iilang 
manggagawa ang minimum na sahod na 
isinasaad sa batas, ang mismong kawalan 
ng iisang pambansang minimum wage 
dahil sa Wage Rationalization Act ay 
nagdulot ng malaking wage disparity o 
hindi pagkakapantay ng sahod para sa 
parehong tabaho.

Sa kaso ng Laguna Technopark, 
halimbawa, na nasasakupan ng dalawang 
bayan ng Biñan at Sta. Rosa sa Laguna, 
tumatanggap ng P320 minimum na 
sahod ang mga manggagawa sa mga 
empresang nasa bahaging Binan ng 
engklabo samantalang tumatanggap 
lamang ng P298 ang mga nasa bahagi ng 
Santa Rosa.

Sa batas na ito, sinisikap gawing 
mahirap ng gobyerno ang nagkakaisang 
pambansang laban para sa dagdag na 
sahod dahil nakaasa na ngayon ang 
kapangyarihang magbigay ng dagdag 
sahod sa mga regional wage boards 
na maaari lamang magpasya sa kani-
kanilang  saklaw.

Ikatlo, dahil nasa ubod ng pang-aakit 
ng pamahalaan sa dayuhang kapital 
ang pinakamalawak na insentiba at 
produksyong malaya sa pakikialam 
ng estado, malayang nakakapagpataw 
ang kalakhan ng mga engklabong ito 
ng sariling mga patakaran sa pasahod 
at kondisyon sa paggawa nang walang 
karampatang sanction o parusa mula sa 
pamahalaan sa mga kaso ng paglabag sa 
mga karapatan sa paggawa.

Isang salik sa suliranin ng kawalang-
parusa ang kawalan ng mahusay na 
sistema ng pagsubaybay ng mga ahensya 
ng pamahalaan sa pagpapatupad ng mga 
internasyunal na pamantayan sa paggawa 
sa bansa. Noong 2003, tinatayang 
umaabot sa 810,362 ang bilang ng mga 
empresa sa bansa ngunit mayroon 
lamang 198 inspektor ang Department 
of Labor and Employment (DOLE) na 
inaasahang makakapag-inspeksyon  sa 
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48,000 o anim na porsyento lamang ng 
kabuuang bilang ng mga empresa.

Noong 2004, nagsagawa ang DOLE 
ng programang  Labour Standards 
Enforcement Framework (LSEF) na isa 
umanong “alternatibong” mekanismo 
sa labour inspection. Nagtukoy ng 
tatlong pamamaraan ng pagsubaybay sa 
pagpapatupad ng mga batas sa paggawa : 

•	 Self-Assessment para sa mga 
establisimyentong may 200 o mahigit 
pang bilang ng manggagawa o may mga  
Collective Bargaining Agreement (CBA) 
anuman ang bilang ng manggagawa; 

•	 Regular Inspection para sa 
mga establisimyentong may 10-199 
manggagawa

•	 Training and Advisory Visit para 
sa may 1-9 na manggagawa o mga 
nakarehistro bilang Barangay Micro 
Business Enterprise (BMBE) anuman ang 
bilang ng manggagawa.

Gayunpaman, nanatiling mababa 
ang pagpapatupad ng LSEF noong 
2004-2006 dahil 11% lamang ng mga 
establisimyento ang sinaklaw nito. Para 
sa mga kompanyang saklaw ng Self-
Assessment, wala rin namang parusa 
kung hindi makikilahok sa programang 
ito. (Hirose at Vitasa, 2007)

“No-Union, No-Strike Policy”
Walang pormal na deklarasyon, ngunit 

epektibong umiiral ang patakarang “no-
union, no-strike” sa kalakhan ng mga 
engklabo, maging sa mga sonang nasa 
ilalim mismo ng pamamahala ng PEZA.

Nagagawa ito sa pamamagitan ng 
kumbinasyon ng paghihigpit sa mga 

kilos ng mga manggagawa sa loob ng 
engklabo, tuwirang pandarahas sa mga 
welga, at isang iskema ng panlipunang 
pagkontrol sa mga manggagawa maging 
sa labas ng mga engklabo. Kadalasan ding 
nagagamit ang estado – sa pamamagitan 
ng mga armadong pwersa nito, mga lokal 
na pamahalaan, at maging ang mga batas 
paggawang dapat sanang nagtataguyod sa 
mga karapatan ng manggagawa.

Ayon sa ibinahagi ng PEZA 
(Roundtable on Freedom of Association 
in SEZs, Oktubre 2010), mayroong 71 
unyon sa 63 kompanya sa 22 ecozone. Sa 
biglang tingin, tila positibo ang kalagayan 
sa loob ng mga engklabo para sa pag-
uunyon. Ngunit kung ihahambing ang 
22 sa kabuuang bilang ng mga ecozone 
noong Disyembre 2010 na umaabot 
sa 239, halos siyam na porsyento (9%) 
lamang ng mga ecozone ang mayroong 
unyon. Kung ihahambing naman ang 63 
sa kabuuang nakatalang bilang ng mga 
kompanya na 2054 noon ding Disyembre 
2010, aabot lamang ito sa tatlong 
porsyento (3%).

Sa Laguna Technopark 1, mayroong 
107 kompanya at tinatayang 70,000 
manggagawa bandang kalagitnaan ng 
2009, ngunit 24 na kompanya lamang 
ang may unyon. Marami sa mga ito ay 
company-sponsored o dilawang unyon. 
Wala namang unyon sa kaso ng Mactan 
Export Processing Zone at BCEZ sa 
Baguio.  

Sa kabilang banda, kabilang sa mga 
organisasyon na nagtataguyod ng kani-
kanilang interes ang halos lahat ng ibang 
sektor sa loob ng mga engklabo. Para sa 
mga may-ari ng mga engklabo, nariyan 
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ang Philippine Ecozones Association 
(PHILEA). Para sa mga kapitalista, ang 
iba’t ibang asosasyon batay sa lokasyon, 
nasyunalidad o industriya, at mga 
samahang propesyunal sa loob at labas 
ng engklabo naman para sa mga nasa 
management. 

Isang halimbawa ang Mactan Export 
Proccesing Zone (MEPZ) kung saan 
natitipon ang mga mamumuhunan sa 
isang organisasyon, ang MEPZCEM 
(Mactan Export Processing 
Zone-Chamber of Exporters and 
Manufacturers). Bukod dito, may sarili 
ring asosasyon, ang MEPZ-HRA (MEPZ 
Human Resource Association), ang 
mga human resource managers ng mga 
kompanya na umaakto ring tagapagsalita 
at tagapagtaguyod ng interes ng mga 
kompanya. Noong Agosto 2007, 
halimbawa, naghain ng joint resolution 
ang MEPZCEM at MEPZ-HRA upang 
ibasura ang hinihinging dagdag-sahod 
ng mga manggagawa dahil umano sa 
gipit na sitwasyon ng mga kompanya. 
Ngunit isang buwan bago nito, masayang 
nagdaos ng magarbong sportsfest ang 
MEPZCEM at MEPZ-HRA upang 
“pagkaisahin ang mga eksporter at 
manupakturer” (Aboitiz Land, 2007).

“Engklabo sa loob ng Engklabo”
Mayroon ding mga kaso ng mga 

“engklabo sa loob ng engklabo”.

Isang halimbawa ang Toyota Special 
Economic Zone sa Laguna Technopark 
sa Santa Rosa, Laguna. Binubuo ito 
ng Toyota Motors Philippines na nag-
aasembol ng sasakyan at apat na iba pang 
kompanyang nagsusuplay ng mga parte. 

Ayon naman sa mga organisador ng  
Cordillera Labor Center, matatagpuan 
sa loob ng Texas Instruments (TI), 
isang malaking kompanyang US na 
nasa loob ng Baguio City Ecozone, ang 
dalawang mas maliliit na kompanya, ang 
Pythos Technology Philippines at Pycon 
Technology Philippines na kapwa mga 
ahensyang sub-con ng TI. 

Sa Clark Special Ecozone, nili-
lease ng pamahalaan sa isang investor 
ang malaking bahagi ng lupain sa 
napakamurang halaga. Ipinapaarkila  
naman ng investor ang baha-bahagi ng 
lupain sa iba pang investor.  Dahil dito, 
nagkakaroon ng karapatang magpatupad 
ng sariling mga patakaran sa loob ng 
kanyang nasasakupan ang unang investor, 
kabilang na ang pag-eempleyo ng sariling 
mga pwersang panseguridad labas pa sa 
mga pwersa’t pulisyang nangangalaga sa 
buong engklabo. Sa ganitong sitwasyon, 
mas nagiging mahirap ang pag-abot ng 
mga organisador sa mga manggagawa 
dahil sa anda-andanang mga pwersang 
panseguridad na kailangang daanan.

Papel ng Estado sa Pagsupil at 
Pagkontrol sa Manggagawa

Naipapatupad din ang pagkontrol 
sa kilos ng mga manggagawa sa labas 
ng engklabo. Malaki ang papel ng 
lokal na pamahalaan dito, na siyang 
nakakatuwang ng mga kapitalista hindi 
lamang sa pagrerekluta ng mga aplikante 
mula sa mga komunidad kundi maging 
sa pagpapalaganap ng mga ideyang 
kontra-unyon.

May mga ulat,halimbawa, na 
kinakausap ng mga lokal na opisyal o 
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kinatawan ng kapitalista maging ang mga 
magulang ng mga manggagawa upang 
tiyaking lumalayo sa pag-uunyon ang 
anak. May mga ulat ding kinakausap 
maging mga may-ari ng mga pang-
manggagawang boarding house upang 
ipagbawal nila ang mga pulong pag-aaral 
o pag-oorganisa sa loob ng kanilang mga 
pag-aaring tirahan.

Mahalagang kasangkapan ang 
andana ng mga pwersang panseguridad, 
pulisya at militar sa pagkontrol ng 
kilos ng mga manggagawa sa loob at 
labas ng engklabo. Kapansin-pansin 
ang pagkakaroon ng militar at pulisya 
sa loob ng o malapit sa mga engklabo. 
Halimbawa, ilang metro lamang ang layo 
ng Camp Sevillano Aquino sa pasukan 
ng Hacienda Luisita. Sa kaso naman ng 
LTI (Laguna Technopark, Inc), bukod sa 
security guard ng ahensyang Emirates 
na hinirang ng mga Ayala, mayroon 
ding sariling mga gwardiya ang bawat 
kompanya, bukod pa sa PEZA Police, 
LIPAG, RSAF at 202nd Infantry Battalion 
na nagtayo ng detachment sa tabi ng 
kompanyang Toyota at nagsasagawa 
ng Civic-Military Operations sa mga 
katabing komunidad. 

Ilan sa mga naitalang kaso ng paglabag 
sa karapatang pantao ng Center for Trade 
Union and Human Rights (CTUHR) ang 
mga kaso ng marahas na dispersal sa mga 
piketlayn, paniniktik at harasment sa 
mga lider-unyon sa loob ng mga enklabo.

Isang halimbawa ang ginawang 
pagpapaputok ng baril ng Philippine 
National Police (PNP) at panunutok ng 
baril ng isang security guard ng Calamba 
Premiere International Park (CPIP) sa 

Bgy. Batino, Calamba City Laguna nang 
maglunsad ng kilos-protesta ang mga 
manggagawa ng Sensuous Lingerie, Inc. 
sa harapan ng main gate ng CPIP noong 
Mayo, 2008. 

Isang halimbawa ng kaso ng 
sistematikong pananakot at harasment 
ang isinagawa ng mga elemento ng 
militar at mga bayarang goons ng 
engklabo laban sa mga lider-unyon ng 
International Wiring Sytem sa Luisita 
Industrial Park. Nag-organisa ng mga 
talakayang pangkomunidad ang mga 
naturang elemento upang magsagawa 
ng mga anti-komunistang lektura laban 
sa mga lider-unyon. Dinalaw din sa 
madaling-araw ang ilang lider-unyon sa 
kanilang mga tahanan ng mga di-kilalang 
lalaking nagtatanong hinggil sa mga 
usapin ng kanilang unyon. Kabilang ito 
sa mga reklamong isinampa ng unyon sa 
ILO noong 2008.

Noong Agosto 6, 2007 pinaulanan 
ng mga nakamaskarang kalalakihan 
ang piketlayn ng mga manggagawa 
sa PhilsJeon Garment, Inc. sa Cavite 
Economic Zone. Dinukot din ng mga 
naturang kalalakihan ang dalawang 
lider-unyon na natagpuang nakapiring 
ang mga mata sa masukal na bahagi ng 
probinsiya makaraan ang pamamaril. 

Kapag kailangan pa ng ligal na 
awtoridad, ginagamit ang Assumption 
Jurisdiction ng Department of Labor at 
iba pang batas, kahit sa antas pa lamang 
ng pagsampa ng Notice of Strike (NOS) 
upang durugin ang  piketlayn o iba pang 
aksyong manggagawa.
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Ayon sa tala ng CTUHR, noong 2010, 
sa 24,228 kaso ng represyon sa kilusang 
paggawa, 13,913 o 57% ay sa hanay ng 
mga manggagawang nagtatrabaho sa 
mga kompanya sa loob ng mga sonang 
pang-ekonomiya. Naganap lamang sa 11 
kompanya mula sa limang ecozone ang 
nasabing bilang.

Sa nasabing bilang, 6,713 ang kaso 
ng anti-union discirimination and 
harassments, higit sa 500 ang kaso ng 
illegal dismissal at 7,200 ang nakaranas ng 
reduced workweek.

Kalagayang Pangkalusugan at 
Pangkaligtasan 

Bagaman sinasabi ng PEZA na 
sumusunod ang mga kompanya sa 
mga ecozone sa labor standard kaugnay 
ng kalusugan at kaligtasan ng mga 
manggagawa sa loob ng paggawaan, may 
mga naitatala pa ring mga kaso, kung 
saan ang buhay ng mga manggagawa ay 
nakitil, o nalalagay sa peligro.

Isang halimbawa ang kaso ng Daiho 
Philippines, isang pagawaan ng plastics, 
na patuloy na gumagamit ng polyvinyl 
chloride (PVC) sa kabila ng pagbabawal 
ng paggamit nito sa ibang bansa. 
Napatunayan ang kaugnayan ng matagal 
na exposure sa PVC sa kanser at panganib 
na dala nito sa kapaligiran. May mga 
kaso rin ng hernia sa mga manggagawang 
kalalakihan dahil sa araw-araw na 
pagbubuhat ng mabibigat na bagaheng 
umaabot sa 233 kilo bawat oras. 

Pinakamalala ang kaso ng Hanjin 
Philippines, isang shipyard, sa dami ng 
kaso ng aksidente na ayon sa tala ng 

Task Force Hanjin ay umabot sa 5,000 
kaso at 40 pagkasawi ng manggagawa 
noong 2006 hanggang 2009. Sapagkat 
layong pabilisin ang produksyon ng 
mga kinontratang barko, obligadong 
magtrabaho ang mga manggagawa 
mula 12 hanggang 48 oras. Karaniwang 
umaabot lamang ng tatlong buwan 
ang paggawa ng malalaking barko.  Sa 
inspeksyon ng DOLE sa Hanjin noong 
2009, napatunayang maraming nilabag 
ang Hanjin  sa usapin ng  kaligtasan sa 
paggawa. Kabilang rito ang kawalan 
ng mga safety nets at gear, kawalan ng 
seminar hinggil sa panganib sa pagawaan, 
kawalan ng safety officers at 24-hour na 
klinika o doktor na mag-aasikaso sa mga 
naaksidenteng manggagawa. Naharap sa 
imbestigasyon sa Senado ang mga kaso 
ng Hanjin pagkatapos ng sunud-sunod 
na aksidente ngunit dahil sa pagbabanta 
ng Ambassador ng Timog Korea, mabilis 
na isinara ang imbestigasyon. Bukod pa 
sa mga aksidente sa konstruksyon ng 
mga barko at daungan sa Hanjin, naiulat 
din sa mga pahayagan ang paghahain ng 
mga inuuod na mga pagkain sa Hanjin 
at pagkalat ng malaria sa hanay ng mga 
manggagawa.

Ilan lamang ito sa mga kaso ng mga 
kalunus-lunos na kalagayan ng kalusugan 
at kaligtasan ng mga manggagawa sa 
loob ng mga pagawaan sa mga ecozones. 
Nananatiling hindi naisasadokumento 
ang marami pang kaso katulad ng 
miscarriage sa mga kababaihan, kanser 
dahil sa mga kemikal, sakit sa puso, 
maliban pa sa mga karaniwang kaso ng 
sakit ng pangangatawan, ulo, urinary 
tract infection (UTI) at overfatigue. Ilan 
sa mga salik dito ang hindi pag-uulat 
ng mga manggagawa sa kanilang mga 
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problemang pangkalusugan dahil sa 
takot na masibak sa trabaho,  kawalan 
ng maayos na kompensasyon mula 
sa kompanya  at  ang kawalan ng 

mahusay na sistemang monitoring 
at dokumentasyon sa bahagi ng mga 
ahensya ng  gobyerno.■
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APAT NA DEKADA 
NG PAG-UNLAD – O PAGKAWASAK?
Halos 40 taon na mula nang itatag ang unang apat na EPZ sa bansa.

Kung ibabatay sa mga pahayag ng 
PEZA, malaki umano ang naiaambag ng 
mga EPZs sa ekonomiya ng Pilipinas sa 
pamamagitan ng kapital na naipapasok 
nila sa bansa at ng kita sa eksport ng mga 
kompanyang nakapaloob dito.

Ayon sa PEZA, nakapagpasok na ito 
ng P1.502 trilyong puhunan sa bansa 
mula 1995 hanggang 2009. Mula rin sa 
mga EPZ ang mahigit 80% ng kita sa mga 
eksport noong 2004.  

Nitong 2010 lamang, umabot sa P204 
bilyon ang nairehistrong pamumuhunan 
sa mga engklabo, mas mataas nang 17% 
kumpara sa P175 bilyon noong 2009. 
Pinakamalaki raw itong pamumuhunan 
mula 2001. Tumaas din nang 24% ang 
eksport mula $30 bilyon noong 2009 
tungo $37 bilyon noong 2010. Ngayong 
2011, inaasahan ng PEZA na tataas pa 
nang 10% o tungong P224.84 bilyon ang 
papasok na pamumuhunan sa bansa.  
(Osorio, 2011)

Ngunit kung susuriin ang mga datos at 
estadistika hinggil sa kabuuang kalagayan 
ng bansa halos 40 taon mula nang itayo 
ang unang espesyal na sonang pang-
ekonomiya sa bansa, ano nga ba ang 
larawang ating makikita?

Nang unang itatag ang mga EPZ 
sa bansa, ipinamarali ng pamahalaan 
na ihahatid nito ang Pilipinas sa pinto 
ng pag-unlad: sa pamamagitan ng 
industriyalisasyong nakasandig sa 
eksport, makakalikom ng dolyar upang 
maibsan ang depisito sa balanse ng 
bayaran sa kalakalan o BOP; uunlad din 
ang Pilipinas dahil sa mga benepisyong 
idudulot ng pagtatayo ng mga EPZ 
sa iba’t ibang bahagi ng bansa – mga 
trabaho at industriyang malilikha, mga 
imprastrukturang pakikinabangan din ng 
mamamayan dahil pabibilisin nito ang 
daloy ng mga kalakal at serbisyo. 

Ngunit mula sa pagiging pangalawa 
sa bansang Japan noong dekada ’50 sa 
larangan ng manupaktura at paglagong 
pang-ekonomiya,1 nasa ika-13 pwesto  na 

1 Umabot sa 14.05% ang tantos ng paglaki ng 
industriya ng pagmamanupaktura noong 1946-
1953. Sa katunayan umabot na ito sa isang puntong 
mas lumalaki na ang bahagi ng industriya kumpara 
sa agrikultura noong 1960. Ito ang tinaguriang 
golden age ng pagmamanupaktura sa Pilipinas 
(Yu, 2004) ngunit kalakhan ng mga lokal na 
industriyang itinayo noon ay para sa manupaktura 
ng produktong pangkonsumo, samantalang nag-
iimport pa rin ng makinarya at iba pang inputs sa 
produksyon. Kaya’t habang lumiit nang 40% ang 
pag-aangkat ng luxury at consumer goods, tumaas 
naman nang 80% ang pag-aangkat ng makinarya 
mula sa ibang bansa (Rosello, 1989)
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lamang ang Pilipinas noong 2009 kung 
ibabatay sa Gross Domestic Product o 
GDP noong 2009 (IMF, 2009)

Dahil nanatiling nakatali sa 
ekport habang nakaasa sa inimport 
na materyales para sa manupaktura, 
natali rin sa pabagu-bagong kondisyon 
ng pandaigidigang pamilihan ang 
ekonomiya ng bansa. Sa loob ng 
nakalipas na 30 taon, nayayanig ang 
ekonomiya tuwing may pumuputok 
na krisis sa mga kapitalistang bansa at 
mga neokolonya nito. Kapansin-pansin 
ang negatibong epekto sa ekonomiya 
ng Pilipinas noong mangyari ang krisis 
sa dayuhang pautang ng Latin America 
noong 1984-1985; noong 1991 nang 
pumutok ang krisis sa langis dahil sa 
gerang Iraq-Kuwait; noong 1997 dahil sa 
krisis pampinansya sa Asya; noong 2001 
ng dotcom bubble at resesyong dulot ng 
atakeng September 11 sa US at ang krisis 

pampinansya sa US noong 2008. (Lim, 
2010)

Bagamat may pagtaas sa Foreign 
Direct Investment noong dekada ’80, 
bumaba na ito mula noong krisis ng 
1984-85 hanggang sa kasalukuyan. 
Pinakamaliit din ang nakukuhang 
pamumuhunan ng Pilipinas kumpara 
sa mga karatig-bansa nitong Thailand, 
Singapore, Malaysia at Indonesia.

Taliwas sa inaasahang 
industriyalisasyon, lumiit din ang 
bahagi ng industriya, laluna ang 
pagmamanupaktura, sa ekonomiya. Sa 
halip, mabilis na lumaki ang sektor ng 
serbisyo.

Sanggunian: National Statistics Coordination Board mula kay Lim (2010)

 

Pigura 1. Paglago ng GDP Batay Sa Sektor Pang-ekonomiya 
(1997 hanggang ika-2 kwarto ng 2009)
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Balanse ng Kalakalan (Balance of 
Trade)

Mula 1999 hanggang 2003, lumala 
ang depisito sa balanse-ng-kalakalan. 
Lumaki ang import samantalang paiba-
iba ang naging kita mula sa eksport. Mula 
sa paborableng balanse-ng-kalakalan 
noong 1999-2000, nakaranas ang bansa 
ng depisito noong 2001-2003: mula $907 
milyon noong 2001 hanggang $1.265 
bilyon noong 2003 (Castell, n.d.).

Pinakamalaki pa ring trading partner 
ng bansa ang US na umaabot sa 19.9% 
ng kabuuang kalakalan. Gayunpaman, 
umabot lamang ng $7.263 bilyon ang 
kita mula sa eksport sa US samantalang 
umabot sa $7.4 bilyon ang halaga ng 
import ng bansa mula sa US o depisitong 
aabot sa $137 milyon. 

Sa mga eksport sa US, pinakamalaki 
ang electroniks,  sa halagang $3.481 
bilyon. Halos bumabalik naman sa 
Pilipinas, ngunit sa mas mataas nang 
halaga, ang mga ineeksport nito, dahil 
mga yaring produktong elektroniks din 
ang malaking inimport ng bansa mula sa 
US sa halagang $5.708 bilyon. Bumubuo 
ito ng 77% ng kabuuang import mula sa 
US. (Castell, n.d.) Kung susuriin, aabot 
ang depisito sa $2.227 bilyon sa kalakalan 
pa lamang sa US. 

Bagaman tumaas nang 33.8% ang 
kabuuang eksport ng bansa mula $38.43 
bilyon noong 2009 tungo $51.43 bilyon 
noong 2010, tumaas din ang kabuuang 
import ng bansa nang 26.9% mula 
$43.092 bilyon noong 2009 tungo $54.702 
bilyon noong 2010.  Nagtala ang balance-
of-trade ng depisitong $3.27 bilyon.  
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Pigura 2. Bahagi sa GDP ng Agrikultura, Industriya at 
Serbisyo; at mga Subsektor ng Pagmamanupaktura at 

Konstruksyon

Sanggunian: National Statistics Coordination Board mula kay Lim (2010)
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Talahanayan 9. Kalakalan sa Dayuhan ng Pilipinas, 
1999-2003, 

(Halaga ng FOB ay Milyong Dolyar)

Taon Kabuuang 
Palitan Eksport Import Balanse ng 

Palitan*
1999 65,779.35 35,036.89 30,741.46 4,294.43
2000 72,569.13 38,078.25 34,490.87 3,587.38
2001 65,207.00 32,150.00 33,057.00 -907.00
2002 70,634.68 35,208.17 35,426.51 -218.34
2003 73,197.96 36,231.21 37,496.50 -1,265.30

*Paborable/(Di-Paborable)
Sanggunian: IBON, 2010 

Remitans ng mga OFW
Dahil sa umiiral na di-pantay na 

kalakalan, nagtala ng depisito ang 
Balance of Payments (BOP) ng bansa sa 
matagal na panahon. 

Ngunit sa mga unang taon ng dekada 
2000, naitala ang paglaki ng sarplas sa 
BOP.  Ayon sa IMF, umabot sa 465.28% 
ang paglaki ng current account balance 
noong 2003-2004 dahil sa mabilis na 
paglaki ng remitans mula sa mga OFW.   
Nitong 2010, umabot na sa $18.763 
bilyon ang kabuuang remitans na 
ipinadala ng mga OFW ayon sa Bangko 
Sentral ng Pilipinas (Gomez, 2011).

Ngunit ayon sa isang pag-aaral ng 
Asian Development Bank, napupunta 
ang mas malaking bahagi ng mga 
kita ng OFW sa pagkain at iba pang 
konsumo. Wala o maliit ang nilikha 
nitong pamumuhunan o palago ng lokal 
na kapital sa bansa, kaya’t sa huli, wala 
ring nililikhang matagalang benepisyo sa 
pambansang ekonomiya.

Depisito sa Badyet
Makaraan ang tatlong dekada, tila 

wala na ring solusyon ang lumolobo pang 
depisito sa pambansang badyet. Mula sa 
P11.1 bilyon  noong 1995 kung kailan 
unang isinabatas ang Special Economic 
Zone Act, sumirit ang depisito sa halos 
P300 bilyon noong 2010. (IBON, 2010)

Isang salik sa paglobo ng depisitong 
pampubliko ang mababang koleksyon 
ng buwis mula sa mga korporasyon o 
corporate tax.

Ayon mismo kay Fidel Ramos, sa 
kanyang ikalawang State-of-the-Nation 
Address noong 1993, lumobo ang 
“nawawalang kita” ng pamahalaan mula 
sa mga tax exemptions mula P3.3 bilyon 
noong 1986 patungong P25 bilyon noong 
1992 o dalawang katlo (2/3) ng capital 
budget ng pambansang gobyerno noong 
1993.

Kung ibabatay naman sa datos ng 
Board of Investments (B0I), umaabot sa 
P133.6 bilyon ang halaga ng nawalang 
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Pigura 3. Paglago ng Remitans ng mga OFW

buwis noong 2004 dahil sa mga buwis at 
duty exemptions na ibinigay ng PEZA. 
Umaabot ito sa 47.2% ng kabuuang 
halaga ng nawalang buwis dahil sa mga 
exemptions. (Landingin, 2006)

Madalas na isinisi sa korupsyon at 
di-episyenteng pangongolekta ng mga 
ahensya ng gobyerno ang suliranin. 
Ngunit hindi binibigyang-pansin ang mas 
malaking suliranin ng patung-patong 
na mga eksempsyon sa buwis sa mga 
kompanyang nasa mga sonang pang-
ekonomiya, at mga lokal na negosyong 
ginagawaran ng ganitong istatus. Huwag 
nang banggitin pa ang samu’t saring 
paraan ng pandarayang ginagawa ng 
malalaking kompanya upang palabasing 
mas maliit ang kanilang kita kaysa sa 
kanilang aktwal na ginaganansya.

Upang maibsan ang krisis sa 
koleksyon ng buwis, ipinapasa sa 
mamamayan ang pasanin: noong 2006, 
batay na rin sa preskripsyon ng IMF, 
itinaas ang Value Added Tax (VAT) 
mula 10 hanggang 12% bilang isa sa mga 
paraan ng paglutas sa depisito. Subalit 
hindi pa rin nalutas ang suliranin: muling 
bumaba ang koleksyon sa buwis sa 7.2% 
noong Enero-Marso 2009. (Lim, 2010)

Walang Katapusang 
Pangungutang

Mas mahalagang salik sa di malutas-
lutas na krisis sa pampublikong badyet 
ang malakihang pangungutang ng 
pamahalaan mula pa sa panahon 
ni Marcos, upang tustusan ang mga 
imprastrukturang itinatayo para sa 
dayuhang negosyo, laluna para sa mga 
espesyal na sonang pang-ekonomiya.

Sanggunian: IBON
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Talahanayan 10. Depisito sa Badyet ng Gobyerno bilang 
Porsiyento ng GDP

Taon GDP, current prices 
(bilyong Piso)

Depisito (bilyong 
Piso) % ng GDP

1990 1,077.2 (37.2) (3.5)
1995 1,692.9 11.1 0.6 
2000 3,354.7 (134.2) (4.0)
2005 5,444.0 (146.8) (2.7)
2010 8,006.5 (269.8) (3.9)

Sanggunian: ADB Key Economic Indicators-Philippines 1999 and 2003 (1981-1986); DOF Fiscal Update 
(1987-2008), 2010 datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas

Hindi lamang para sa mga gusali at 
pasilidad ng mga engklabo ang inuutang. 
Sa konsepto ng pagtatayo ng industrial 
corridors, nakatuon ang halos lahat ng 
proyektong pang-imprastrukturang 
isinasagawa sa papapadaloy ng 
kalakal at operasyon ng mga sonang 
pang-ekonomiya at ilang negosyong 
pagmamay-ari ng malalaking lokal at 
dayuhang negosyante.

Nagresulta ito sa mabilis na pagsirit 
ng halaga ng pagkakautang ng bansa sa 
mga dayuhang gobyerno’t internasyunal 
na bangkong kontrolado rin ng 
mayayamang bansa.

Noong Setyembre 2010, umabot 
na $59.8 bilyon ang utang panlabas 
ng bansa. Halos 75% nito ay utang 
pampubliko. (Agcaoili, 2011). 

Ayon naman kay Margarito Teves, 
Secretary of Finance sa ilalim ng 
panguluhang Macapagal-Arroyo, nasa 
P300-P320 bilyon ang ginagamit taun-
taon upang bayaran ang interes sa 
dayuhang pautang.

Isang malaking pinagmumulan 
ng utang ang Official Development 
Assistance (ODA) na inuutang ng 
pamahalaan sa mga dayuhang gobyerno 
o mga bankong internasyunal na 
kontrolado rin ng mayayamang bansa.

Mula sa tantos na $741 milyon sa 
pagitan ng 2003 at 2005, lumobo ang 
mga bagong ODA sa $1.3 bilyon noong 
2006, na nadagdagan pa noong 2007 ng 
$1.26 bilyon (Agcaoili, 2011). Noong 
Disyembre 2010, umabot na sa $9.61 
bilyon ang kabuuang pautang mula sa 
ODA, ayon sa National Economic and 
Development Authority o NEDA (2011).

Ginagamit ang kalakhan ng mga 
pautang na ito sa pagpapatayo ng 
mga imprastrukturang nagsisilbi sa 
pangangailangan ng mga espesyal na 
sonang pang-ekonomiya katulad ng 
mga kalsada, water supply, mga tulay at 
maging mga pambansang highway.

Subalit, hindi naihahatid ng lahat ng 
proyekto ang mga pangakong benepisyo. 
Marami ring hindi natatapos o matapos 
man ay lagpas sa takdang deadline na 
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noong 2006, inilatag ni Gloria Macapagal-
Arroyo, noo’y pangulo ng bansa,  ang 
kanyang programang pangkaunlaran  para 
sa bansa.  

Sa ilalim ng kanyang Medium-Term 
Public Investment Program,  tinukoy ang 
limang super regions upang makaakit pa ng 
mas maraming dayuhang pamumuhunan sa 
pamamagitan ng pagtatayo ng mga world-
class na imprastrukturang makakapagpabilis 
sa daloy ng mga produkto at serbisyo sa 
buong bansa. 

Kabilang sa limang super regions ang  
North Luzon Agribusiness Quadrangle,  
Metro Luzon Urban Beltway, Central 
Philippines, Mindanao Industrial Corridor 
at ang  Cyber Corridor.

Sa Metro Luzon Urban Beltway (LUB),  
mayroong 44 na proyektong kinabibilangan 
ng pagtatayo o pagpapaunlad ng mga mayor 
na kalsada’t expressway  na magdudugtong 
sa Hilagang Luzon, Gitnang Luzon, Metro 
Manila  at Katimugang Luzon hanggang sa 
Mindoro at Marinduque.

Kabilang din dito ang pagtatayo 
ng mga sistema ng transportasyong 
panghimpapawid at pandagat.

Ipapatupad ang LUB sa pamamagitan 
ng iskemang Public-Private Partnerships. 
Manggaling ang pondo sa pribadong sektor 
at mga internasyunal na institusyong tulad 
ng Asian Development Bank, World Bank,  

atbp. Tinatayang aabot sa P180 bilyones ang 
kabuuang halaga ng proyekto. 

Ilan sa mga mayor na proyekto ng LUB :  

Gitnang Luzon  
Tarlac-Nueva Ecija-Aurora Dingalan 

Port Road Rehabilitation, Subic-Clark-
Tarlac Expressway, Diosdado Macapagal 
International Airport, Subic Bay Port 
Development Project, Tarlac-Pangasinan-La 
Union Toll Expressway (TPLEX) Project, 
Pampanga Interchanges Project,  Panday 
Pira Access Road, Aurora Pacific Economic 
Zone (APECO) Facilities Development,  
Dingalan International Port

Metro Manila 
Metro Manila Urban Rail Network 

(North at South Rail), MRT-LRT Loop,  C3 
NLEX-SLEX Connector Road Project,  C5 
Road, Edsa Rehabilitation,  Naia Terminal 
3,  Manila North Road Widening Project , 
Feeder Airports Development (Baler at Iba).

Katimugang Luzon 
Batangas Port Development Project 

(Phase 2),  STAR Tollway, Southern Tagalog 
Arterial Road, Marikina-Infanta Road 
Project, South Luzon Expressway Expansion 
Project, Manila-Cavite Toll Expressway 
Project, Lucena Port Terminal, Kawit Port, 
Marinduque Port.

Hilagang Luzon
Cagayan Valley Road (CVR) Widening 

and Upgrading Project.
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Pigura 4. Kabuuang Lumalabas na Kapital, 1970-2002 
(Milyong Dolyar, Di-nagbabagong presyo ng 1995)

Sanggunian: National Statistics Coordination Board mula kay Lim (2010)

nagreresulta sa mas malaking halaga ng 
pagpapatupad kaysa sa orihinal na halaga 
nito.  Nagiging dagdag na dahilan ang 
mga suliraning ito sa proyekto upang 
maghanap muli ang gobyerno ng dagdag 
na pondo mula sa dayuhang pautang.

Sa isang pag-aaral na isinagawa ng 
Philippine Center for Investigative 
Journalism noong 2008, hindi naibibigay 
ang pangakong benepisyo ng pito sa 
bawat sampung proyektong pinondohan 
ng Official Development Assistance 
(ODA). Sinakop ng pag-aaral ang 

 

Pigura 5. Kabuuang Utang Panlabas (Milyong Dolyar)

Sanggunian: Bangko Sentral ng Pilipinas, 2011
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Talahanayan 11. Bahagi ng Mga Proyektong Pang-
Imprastruktura sa ODA

 Taon Kabuuang 
ODA*

Bilang ng 
utang para sa 

imprastruktura
Halaga* Bahagi sa Kabuuan

2006 9.5 71 5.5 57%
2005 10.2 87 6.6 65%
2004 10.7 106 7.3 69%
2003 10.9 110 6.9 69%
2002 11.9 116 7.2 67%
2001 13.2 127 9.1 69%
2000 13.3 129 8.8 66%

*Bilyong Dolyar
Sanggunian: NEDA, 2001-2007

71 sa 161 proyektong pinondohan 
ng World Bank, Japan Bank for 
International Cooperation (JBIC), 
at Asian Development Bank (ADB). 
Nagkakahalaga ng US$ 6.6 bilyon ang 
mga proyekto. (Landingin, 2008)

Ipinapasa naman ng gobyerno ang  
suliranin ng pagbayad sa dayuhang 
pautang sa pamamagitan ng dagdag-
buwis sa mamamayan, o kaya, dagdag 
na pangungutang. Ang resulta: walang 
katapusang siklo ng pangungutang at 
pagbubuwis.

Bangkaroteng Ekonomiya
Dagdag pa, anumang pumapasok 

na puhunan sa bansa ay madali ring 
nahihigitan ng lumalabas na kapital. Sa 
isang pag-aaral, tinatayang aabot na sa 
$131 bilyon ang lumabas na kapital mula 
sa Pilipinas mula dekada ’70 hanggang 
2002, o 2.8 beses na mas malaki kumpara 

sa kabuuang utang panlabas ng bansa 
(Beja, 2006).

Ngunit hindi pa kasama  sa pagtayang 
ito ang kapital na kagyat na nailalabas ng 
mga kompanya mula sa loob pa lamang 
ng mga engklabo kung saan may mga 
pasilidad para sa kagyat at tuwirang pag-
remit ng tubo sa kanilang parent company 
sa labas ng bansa.

Kung ikukumbina ang mga ito sa 
napakalaking kawalan sa buwis dahil 
sa tax exemptions, at sa palagiang 
depisito sa kalakalan, makikita ang isang 
ekonomiyang hindi lamang bangkarote, 
ngunit wala talagang anumang pag-asang 
makaipon ng kapital para sa sariling pag-
unlad. 
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Kawalan ng Hanapbuhay
Isa sa mga maningning na pangako 

ng pagtatayo ng mga EPZ ang paglikha 
umano ng maraming trabaho.

Ngunit makalipas ang halos 40 
taon, nakakaranas ang bansa ng 
pinakamalalang suliranin nito sa kawalan 
ng hanapbuhay sa kanyang kasaysayan. 
Mula sa 5.4% karaniwang tantos ng 
kawalan ng trabaho sa mga taong 1971-
80 at 9.8% noong dekada ’90, umabot 
na sa 11.2% ang tantos ng kawalang 
hanapbuhay para sa dekadang 2001-2009 
(IBON, 2010).

Bagamat may isang antas ng 
empleyong nalikha sa loob at paligid ng 
mga engklabo, nanatili ang suliranin ng 
malawakang kawalan ng hanapbuhay 
maging sa mga probinsiya o syudad kung 
saan nakatayo ang mga ito.

Isang halimbawa ang antas ng empleyo 
sa Calabarzon, isa sa mga rehiyong may 
pinakamaraming EPZ, kung saan umabot 
sa 9.5% ang antas ng disempleyo at 16.9% 
ang underemployed noong Enero 2010, 
ayon mismo sa datos ng DOLE.

Isa rin ang Calabarzon sa mga rehiyon 
sa bansa na may pinakamaraming 
bilang ng mga OFW. Nagmula sa mga 
rehiyon ng Calabarzon, Gitnang Luzon 
at National Capital Region ang halos 
kalahati ng kabuuang bilang ng mga 
OFW sa bansa. Hindi kataka-taka na 
nang pumutok ang krisis pandaigdigan 
noong 2008, nagmula sa Calabarzon 
ang kalakhan ng mga OFW na nawalan 
ng trabaho at nag-apply sa programang 
pagpapautang ng gobyerno para sa mga 
displaced OFWs.

Dahil nakasalig sa tipo ng 
produksyong magaan at nakadepende 
sa pageeksport, naging bulnerable ang 
ekonomiya ng bansa sa mga krisis 
na pana-panahong yumayanig sa 
pandaigdigang pamilihan.

Sa pinakahuling krisis pang-
ekonomiyang yumanig sa US at iba 
pang bansang kapitalista noong Oktubre 
2008-2009, nagdulot ang pagbagsak 
ng demand para sa produktong 
elektroniks, garments, automotive spare 
parts, furniture, laruan at iba pa, ng 
maramihang pagsasara at downsizing ng 
mga pabrika sa mga EPZ, na nagresulta 
naman sa malawakang tanggalan. Nasa 
213,417 manggagawa ang nawalan ng 
trabaho sa buong bansa.  Halos sangkatlo 
lamang ng naturang bilang  ang nabigyan 
ng tulong ng pamahalaan.

Malawakang pagpapalit-gamit 
ng lupang agrikultural

Nangahulugan ang pagtatayo ng 
napakaraming special economic zones sa 
bansa ng malawakang pagpapalit-gamit 
ng lupang agrikultural patungo sa gamit 
na industriyal o komersyal. 

Ayon sa mga datos ng Department of 
Agrarian Reform (DAR), 33,707 ektarya 
ng lupang agrikultural ang na-convert 
mula Marso 1988 hanggang Hunyo 
1995. Noong Hunyo 1997, umabot na 
sa 56,965 ektarya ang na-convert mula 
1988, o paglaki nang 23,258 ektarya sa 
loob lamang ng dalawang taon. Sa Timog  
Katagalugan ang malaking bahagi ng mga 
pagpapalit-gamit ng lupa, at kung saan 
matatagpuan ngayon ang pinakamalaking 
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bilang ng mga espesyal na sonang pang-
ekonomiya sa bansa. (Kelly, 1998)

Ayon sa Bureau of Agricultural 
Statistics, umaabot na lamang sa 9.560 
milyong ektarya ang lupang agrikultural 
ng bansa, kung saan 4.858 milyong 
ektarya lamang nito ang maituturing na 
arable o mapagtatamnan noong 2009.

Nagdulot ito ng dislokasyon sa libu-
libong pamilyang magsasaka, matinding 
kasalatan sa suplay ng mga batayang 
pagkaing tulad ng bigas, pagkawasak ng 
kapaligiran dahil sa pagtatayo ng mga 
imprastruktura at pagtatapon ng duming 
industriyal, at pagkonsentra ng gamit 
sa mahahalagang likas-yaman tulad ng 
tubig sa mga engklabo, at kawalan nito 
para sa mga pamayanan.

Mula sa pagiging isa sa mga 
pangunahing tagapagluwas ng bigas 
noong dekada ‘70, pinakamalaking 
tagapag-angkat na ngayon ng bigas ang 
Pilipinas sa buong daigdig. (IBON, 2008)

Epekto sa Kapaligiran
Isa sa mga rekisitos ng PEZA  ang 

Environmental Compliance Certificates   
mula sa DENR para sa mga itatayo o 
nakatayong ecozone. Kailangan din 
ang permit mula sa National Water 
Regulatory Board para sa sistema ng 
paggamit  ng tubig, kabilang na ang 
pagtatayo ng mga deepwell. 

Ngunit walang malinaw na datos kung 
gaano kahigpit na nasusubaybayan  ng 
mga awtoridad ang pagsunod sa mga 
batas na ito dahil na rin sa kakulangan 
umano ng tauhan at rekurso para 

sa ganitong tungkulin. Gayundin, 
magaan lamang ang parusa para sa mga 
nakikitang lumalabag sa mga batas: 
bibigyan ng ilang araw upang ayusin ang 
pasilidad at kabayaran lamang na P500 
kada araw ng paglabag. Sa isang sarbey 
noong 2003, napag-alamang may mga 
ecozone na tuwirang naghuhukay ng 
sariling balon ng tubig sa loob ng sona 
nang walang kaukulang permit mula 
sa National Water Regulatory Board 
(Bateman, 2003).

Mas malaking suliranin ang duming 
industriyal na inilalabas sa mga 
ecozone. Sa naturang pag-aaral, bagamat  
mayroong pasilidad ang kalakhan ng mga 
ecozone para sa paglilinis o treatment 
ng effluent water, sa mga kalapit na ilog, 
lawa at lanaw din ang nagiging huling 
hantungan ng mga naturang effluent.  

Noong 2009, nagprotesta ang mga 
mamamayan sa bayan ng Sta. Ana sa 
Cagayan dahil sa kabiguan ng mga 
opisyal ng Cagayan Special Economic 
Freeport Zone na lutasin ang iligal na 
pagtatapon ng basura at maruming tubig 
mula sa dalawang casino sa engklabo. 
Nagreklamo rin ang mga residente na 
nagtatapon ng basura ang mga casino sa 
isang lagoon sa Barangay Tangatan, na 
dating pangisdaan para sa 100 pamilya. 
(Gascon, 2009)

Nagsampa naman ng kaso DOJ 
ang mga residente at katutubong 
mamamayan ng Casiguran, Aurora 
sa laban sa itinatayong Aurora Pacific 
Economic Zone (APECO) dahil sa 
sinasabing pang-aagaw ng halos 13,000 
ektarya ng lupang agrikultural sa 
naturang bayan. (Silverio, 2011)
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Talahanayan 12. Bilang ng mga Manggagawang Apektado 
ng Pandaigdigang Krisis Pampinansya at bilang ng 

Natulungan ng DOLE (Oktubre 2008-Disyembre 2009)
Rehiyon Kabuuang 

Apektado
Kabuuang 

Natulungan
Porsiyento

NCR  39,416  24,434  62.0 
CAR  2,654  2,464  92.8 
Ilocos (I)  14  14  100.0 
Cagayan Valley (II)  304  97  31.9 
Gitnang Luzon (III)  32,302  10,947  33.9 
CALABARZON (IV-A)  71,582  34,110  47.7 
MIMAROPA (IV-B)  1,262  1,253  99.3 
Bicol (V)  797  797  100.0 
Kanlurang Visayas (VI)  651  418  64.2 
Gitnang Visayas/Cebu (VII)  53,083  970  1.8 
Silangang Visayas (VIII)  74  66  89.2 
Zamboanga (IX)  1,843  1,132  61.4 
Hilagang Mindanao (X)  1,833  145  7.9 
Davao (XI)  379  179  47.2 
SOCSKSARGEN (XII)  322  57  17.7 
CARAGA  6,901  5,829  84.5 
TOTAL 213,417 82,912 38.8

Sanggunian: DOLE

Hindi lamang sa kanayunan 
nangyayari ang malawakang dislokasyon. 
Tulak din ng pagtatayo ng mga espesyal 
na sonang pang-ekonomiya o mga 
imprastrukturang itinatayo para dito 
ang marami sa mga hiwa-hiwalay na 
demolisyong naganap at nagaganap sa 
mga kalunsuran. Sa Cebu, halimbawa, 
may kaso ng isang buong barangay na 
dinemolis upang maitatag ang Mactan 
Export Processing Zone (MEPZ) 
I noong 1986, at nakaamba pa ang 
muling pagpapalayas sa mga katabing 

komunidad na maaapektuhan sa 
pagpapalawak ng MEPZ II.

Sa katunayan, hindi ligtas ang 
mismong PEZA sa mga usapin ng 
pang-aagaw ng lupain, at nananatiling 
hindi titulado ang marami sa mga 
lupaing inokupa nito dahil sa pagtutol 
ng mga orihinal na may-ari at/o mga 
naninirahan. Sa Baguio, ayon mismo sa 
auditing report ng COA sa PEZA noong 
2008, 29 na lote na sakop ng PEZA 
ang hindi pa natituluhan sa ngalan ng 
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Talahanayan 13. Lupang Agrikultural na Na-Convert 
mula Marso 1988 hanggang June 1995

Rehiyon Aprubado Di-aprubado Naeksempt Kabuuan
CAR 38 0 9 47
Ilocos (I) 70 2 0 72
Cagayan Valley (II) 166 7 26 198
Gitnang Luzon (III) 2,223 348 703 3,274
Timog Katagalugan (IV) 7,029 305 13,022 20,358
Bicol (V) 178 59 45 281
Kanlurang Visayas (VI) 1,325 227 431 1,984
Gitnang Visayas/Cebu 
(VII)

208 164 6 378

Silangang Visayas (VIII) 76 90 302 468
Zamboanga (IX) 241 0 38 279
Hilagang Mindanao (X) 913 201 2,576 3,690
Davao (XI) 1,971 217 99 2,286
SOCSKSARGEN (XII) 300 0 92 393
Philippines 14,738 1,620 17,349 33708

Sanggunian: Department of Agrarian Reform, mula kay Kelly

ahensya dahil sa kawalan ng mga papeles 
at claims o pag-angkin ng ibang partido

Sino ang tunay na Nakinabang?
Halos 40 taon mula nang itatag ang 

mga EPZs, nananatili ang malaganap 
na kahirapan at kagutumang damang-
dama ng mamamayan. Ayon sa isang 
sarbey na isinagawa kamakailan ng SWS 
(Social Weather Station), walang naging 
pag-unlad sa pagtingin ng mamamayan 
hinggil sa kahirapan sa bansa sa loob ng 
nakalipas na 26 na taon. Halos 53% ng 
mga pamilyang Pilipino ay itinuturing 
pa rin ang sarili bilang mahirap. 
Hindi ito nalalayo sa naging resulta 
ng orihinal na sarbey na isinagawa ng 

DAP (Development Academy of the 
Philippines) noong 1983, kung saan halos 
55% ng mga pamilya ang itinuturing ang 
sarili na mahirap. 

Sa Calabarzon mismo, nagtala ng 
papataas na poverty incidence ang 
National Statistics Coordination Board 
(NSCB) mula 2003 hanggang 2009 ng 
9.2% tungo sa 10.3% ng populasyon.

Makaraan ang halos 40 taon, makikita 
ang isang bansang nakatali pa rin sa 
suliranin ng di-malutas na krisis pang-
ekonomiya, nananatiling sadlak sa 
higit na kahirapan ang mamamayan, 
nananatiling agrikultural ang bansa, 
lunod ang pambansang ekonomiya 
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sa utang at nakasandig na lamang sa 
pagluluwas ng lakas-paggawa upang 
maisalba ang sumisinghap-singhap na 
ekonomiya.

Kung mayroon mang nakinabang sa 
pagtatayo ng mga special economic zones, 
ito ang dayuhang kapitalista, malalaking 

lokal na negosyante’t mga may-ari ng 
malalawak na lupain.

Malayang nakakapagnegosyo 
ang mga dayuhang negosyante nang 
halos walang intindihing paggastos sa 
mga imprastruktura, at pagkatigil ng 
produksyon dahil sa mga protesta ng mga 

 

Pigura 6. Kabuuang Bilang ng Mahihirap na Pamilya sa 
CALABARZON

Sanggunian: National Statistics Coordination Board

Pigura 7. Insidente ng Kahirapan sa CALABARZON

Sanggunian: National Statistics Coordination Board
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manggagawa. Nalulubos ang kanilang 
tubo dahil sa pananatili ng mala-aliping 
pasahod sa mga manggagawa, at malaya 
rin nilang nailalabas ang kapital anumang 
oras na naisin nila.

Pormulang nagbenepisyo lamang 
sa mga korporasyong nasa mga 
engklabo ang pagpondo ng gobyerno 
sa imprakstruktura ng mga EPZ, 
ang tax holiday sa mga locators, ang 
walang regulasyong paglalabas sa 
bansa ng kanilang tubo, ang katangian 
ng produksyon bilang sub-contracting 
lamang ng semi-processed at low-value 
added na produkto.

Naging ginintuang pagkakataon 
naman para sa matatas na opisyales 
ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga 
sonang pang-ekonomiya sa bansa, at 
ang kaakibat nitong walang habas na 
pangungutang para sa mga proyektong 
pang-imprastruktura.

Nagiging gatasan ang malalaking 
pondo mula sa dayuhang pautang 
dahil sa mga komisyon o porsyentong 
natatanggap sa mga bidder para sa mga 
proyekto o kapag may naaprubahang 
aplikasyon para sa ecozone status.  

Mas malala, napupunta lamang 
ang malaking bahagi ng pondo sa 
pagpapayaman ng mga nakaluklok na 
matataas na opisyales ng pamahalaan. 
Sunud-sunod ang mga eskandalong 
kinasasangkutan ng mga nakaluklok 
sa kapangyarihan mula pa sa panahon 
ni Marcos nang mabangkarote ang 
ekonomiya dahil sa malalim na 
pagkakalubog sa utang, hanggang sa 
panahon ni Macapagal-Arroyo, na batbat 

din sa malalaking kaso ng pagnanakaw 
at pandaraya sa malalaking pondo 
para sa mga proyektong pampubliko. 
Sa katunayan, noong 2008, itinigil ng 
World bank ang paglalabas ng pondong 
pautang sa 11 proyekto dahil sa isyu ng 
katiwalian.

Naging kapakipakinabang naman 
para sa malalaking panginoong maylupa  
ang pagpapalit-gamit ng lupaing 
agrikultural patungong industriyal 
dahil sa pagsirit ng halaga ng kanilang 
mga ari-arian. Isang halimbawa ang 
Hacienda Luisita, na nasa P44,000 
lamang ang halaga ng bawat ektarya 
noong 1989, at umabot na ngayon sa 
isang milyong piso bawat ektarya, batay 
sa halagang inihapag ng management 
nito sa pakikipagnegosasyon noong 
Setyembre 2010 sa mga organisasyon ng 
mga magsasakang nakikipaglaban para sa 
repormang agraryo. 

Sa halip na pag-unlad, inihatid ng 
mga espesyal na sonang pang-ekonomiya 
ang bansa sa bingit ng pagkawasak – ng 
kabuhayan ng mamamayan, ng mga 
batayang karapatan laluna sa paggawa na 
napagtagumpayan sa pamamagitan ng 
magigiting na laban, ng likas-yaman ng 
bansa. 

Walang pag-unlad na maasahan sa 
mga ecozone dahil ang buong balangkas 
ng programang ito ay ang pagpapanatili 
sa Pilipinas bilang isang bansang import-
dependent, export oriented, atrasado, at 
agraryo para sa patuloy na pakinabang at 
kita ng malalaking dayuhang monopolyo 
at lokal na malalaking kapitalista at 
panginoong maylupa.■
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Mga larawan ng Light Industry and Science Park of the Philippines (LISP) II sa Laguna, 
isa sa 239 sonang pang-ekonomiya sa Pilipinas
CBBRC 2011
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MGA KARANASAN SA  
PAG-OORGANISA SA MGA SONANG 
PANG-EKONOMIYA
Nagsimula ang kasaysayan ng pag-oorganisa sa mga engklabo sa bansa sa panahon ng 
Bataan Export Processing Zone (BEPZ) sa ilalim ng bakal na kamay ng diktadurang 
US-Marcos.  

Sa ilalim ng Batas Militar, ipinagbawal 
ang welga. Ipinatupad din ang  General 
Order No. 5 na nagbawal sa lahat ng 
porma ng mga pagtitipong pampubliko.  
Itinatag ang National Labor Relations 
Commission (NLRC) na nagpailalim 
sa mga sigalot sa pagitan ng mga 
manggagawa at kapitalista sa sapilitan o 
compulsory arbitration. Ipinagbawal din 
ng batas na ito ang pangongolekta ng 
pondo para sa welga.

Kasunod nito, ipinataw ang PD 143  
na nagpahaba sa oras ng paggawa at  
nagpawalambisa sa Blue Sunday Law.    
Binawasan maging ang maternity leave 
benefits sa Presidential Decree (PD) 148  
mula labing-apat (14) na linggo tungo sa 
anim (6) na linggo na lamang.

Noong Mayo 1, 1974, pinagtibay ni 
Marcos ang PD 442 o ang Kodigo sa 
Paggawa (Labor Code of the Philippines). 
Pinasigla ang pagtatayo ng mga Export 
Processing Zones (EPZs) at nagbigay 
ng napakaraming insentiba sa mga 
korporasyong multinasyunal.

Subalit hindi napigil ng mga paniniil 
na ito ang paglaban ng mga manggagawa. 
Pumutok ang mga welga sa Mead 
Johnson at serye ng mga pagkilos ng 
mga batilyo sa Navotas at Zone One 
Tondo Organization sa Tondo. Naging 
tampok ang welga sa La Tondena Inc., 
na nagtulak sa diktadurang magpataw 
ng PD 823 na nagbawal sa welga at sa 
pagsuporta dito. Pumutok din ang mga 
welga sa ibang pagawaan.

Upang pahupain ang init ng mga 
protesta, pinairal ni Marcos noong 
Disyembre 1975 ang PD 851 na 
nagkaloob sa mga manggagawa ng 13th 
month pay at ang PD 835 na nagbawas sa 
saklaw ng pagbabawal sa welga.  

Noong 1981, kunwaring inalis ang 
Batas Militar ngunit pinagtibay ang 
BP 130 (dating Cabinet Bill 45) o ang 
“Batas sa Bagong Relasyon sa Paggawa”  
na naglimita sa welga sa mga isyung 
pangkabuhayan at unfair labor practice. 
Higit pang mapaniil ang batas na ito 
dahil binigyan nito ang Ministro sa 



48Liyab at Alipato

Paggawa ng kapangyarihang magpatupad 
ng Assumption of Jurisdiction  (AJ) 
sa mga welgang nakakaapekto umano 
sa “pambansang interes”. Nilaman din 
nito ang pangangailangang mag-file ng 
NOS bago magwelga at pagsunod sa 15 
hanggang 30 araw na cooling-off period 
matapos ang pag-file ng NOS. Isinasaad 
din dito ang pangangailangan ng 2/3 boto 
bago makapaglunsad ng welga. Sumisikil, 
sa esensya, ang lahat ng ito sa karapatan 
ng mga manggagawang magwelga.

Nilagdaan naman ni Blas Ople, noo’y 
Ministro sa Paggawa, ang BP 227 o Anti-
Scab and Picketing Law noong Hunyo 
1, 1982. Sa pamamagitan nito, malayang 
makakapaglabas-masok ang mga 
produkto at eskirol sa mga pagawaang 
may welga.Tuwirang ipinagbawal din 
ng BP 227 ang welga sa public utilities, 
generation at distribution ng enerhiya, 
bangko, ospital, at export-oriented 
industries, kung saan kabilang ang mga 
nasa EPZ. 

BEPZ:  Pag-oorganisa sa ilalim 
ng Batas Militar  

Nagsimula na ang paglaban ng 
mamamayan ng Bataan ilang taon bago 
pa man maitayo ang BEPZ. Simula pa 
noong 1969, tinutulan na ng mga taga- 
Barrio NASSCO (National Shipyard and 
Steel Corporation) at Barrio Camaya ang 
mga demolisyon sa pamayanan. 

Ngunit noong 1972 lamang, matapos 
ideklara ang batas militar, nang masupil 
ng pamahalaan ang mga paglaban. 
Inilabas ang Presidential Decree 66,  
na nagtatayo ng Export Processing 
Zone Authority at nagsabatas din ng 

pagpapalikas sa mamamayan ng Barrio 
NASSCO at Camaya. Sa gayon nasimulan 
ang pagtatayo ng mga pasilidad at 
imprastruktura para sa BEPZ.

Ginawang modelo umano ng BEPZ 
ang Kaoshiung Export Processing Zone 
na itinayo ng pamahalaan ng Taiwan 
noong 1966. Sinasabing itinulak ng 
pagtatatag ng Kaoshiung EPZ ang 
pagtransporma ng Taiwan mula sa isang 
urong na bansang agrikultural tungo sa 
pagiging “industriyalisadong” bansa sa 
maagang bahagi ng dekada ‘70.  

May laking 345 ektarya at may layo 
lamang na 160 kilometro ang BEPZ 
mula sa Maynila. Sinasabing napili 
ang lugar upang mamaksimisa ang 
estratehikong lokasyon ng Bataan 
Peninsula na madaling maabot sa 
pamamagitan ng sasakyang panlupa, 
pandagat at panghimpapawid. Bahagi 
ng ipinamaraling programa ng 
“desentralisadong industriyalisasyon”, 
binuo ang BEPZ ng mga pasilidad 
industriyal bilang ubod ng 
imprastruktura, at tenement housing 
para sa mga manggagawa na bahagi ng 
pagbubuo ng isang “viable industrial 
community”.

Pinangunahan ng  Federation of Free 
Workers (FFW) at National Federation of 
Labor Unions (NAFLU) ang mga unang 
pagsisikap na mag-organisa sa BEPZ.  
Tumulong ang mga organisasyong 
relihiyoso, tulad ng Rural Missionaries 
of the Philippines (RMP), sa mga 
lider-manggagawa sa pamamagitan 
ng pagbibigay ng mga rekurso at 
lugar-pulungan. Dahil bawal ang mga 
pagtitipon, ikinubli ang mga pulong  at 
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mga pag-aaral bilang mga Bible study 
session at prayer meeting. 

Dahil bawal din ang pagtatayo 
ng mga opisinang pang-unyon, 
nakipamuhay ang mga organisador sa 
mga pabahay-manggagawa, kung saan 
nagkasalubungan ang mga isyu’t hinaing 
ng mga manggagawa mula sa iba’t ibang 
pabrika. Idinaos sa mga pabahay na ito 
ang napakaraming talakayan at pulong 
pag-aaral hinggil sa mga usapin hindi 
lamang ng mga manggagawa kundi 
maging ng buong bansa sa ilalim ng 
diktadurang Marcos.

Kalagitnaan ng dekada ’70 nang 
magtayo ang FFW ng unyon ngunit 
madali itong nadurog nang maglunsad 

ng crackdown ang pamahalaan laban sa 
kilusang paggawa. 

Sa kabila ng pagbabawal ng diktadura, 
nailunsad ang unang welga sa BEPZ 
noong Marso 5, 1979 sa Ford Ensite, Ltd. 
dahil sa deadlock sa negosasyon sa CBA 
at suspensyon ng presidente ng unyon. 
Inaresto ang 417 welgista at ikinulong 
nang dalawang araw sa Provincial 
Command ng Philippine Constabulary 
sa Balanga, Bataan. Ngunit dahil sa 
lakas ng unyon at suporta ng mga taga-
komunidad ng Mariveles, pinalaya rin 
ang mga inaresto. Hindi na pinabalik sa 
trabaho ang kalahati sa bilang ng mga 
welgista, ngunit naipagwagi pa rin ng 
mga manggagawa ang dagdag sahod. 

Sa mga tirahan mga ng manggagawa tulad nito nagkasalubong ang mga isyu’t 
hinaing ng mga manggagawa sa BEPZ noong 1970s. Ang kanilang pag-unawa na 
magkaka-ugnay ang kanilang mga usapin ang nagtulak sa kanila na magkapit-bisig at 
lumaban para sa kanilang mga karapatan.
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Bandang dekada ’80, dumami na 
ang mga manggagawang naglulunsad 
ng welga sa loob ng engklabo. Bagamat 
ipinagbabawal pa rin, nagsimula nang 
magtayo ang ilang unyon ng mga opisina 
sa bayan ng Mariveles.

Taong 1982 nang magwelga ang mga 
kababaihang manggagawa ng Inter-Asia 
Garments. Subalit sinalubong ito ng 
malupit na pandarahas ng management 
ng kompanya at ng pulisya ng 
diktadurang Marcos. 

Dahil sa nakitang karahasan, mahigit 
10,000 manggagawa ang nagsagawa ng  
walk-out at iba pang anyo ng protesta 
sa 23 pabrika bilang suporta sa mga 
welgista ng Inter-Asia Garments. 
Naganap ito noong Hunyo 7, 1982.  
Naging laman ng pambansang atensyon 
ang antas-engklabong welga.  Ito ang 
kauna-unahang antas-engklabong 
welga sa BEPZ. Ito rin ang kauna-
unahan sa bansa, at maging sa mga 
engklabo sa ibang bahagi ng daigdig.  
Napilitan ang kompanyang ibigay 
ang kahilingan ng mga manggagawa. 
Nagbunga rin ito sa pagkakatatag ng 
antas-engklabong alyansa na tinawag na 
BEPZ-AMBA-BALA. 

Ano ang mga salik sa tagumpay 
ng welga sa BEPZ ?

Ayon kina Maria at Roy, mga 
organisador sa BEPZ noong dekada ’80, 
resulta ito ng ilang taon ng maingat at 
palihim na pag-oorganisa sa iba’t ibang 
pabrika sa loob ng engklabo. Sa rurok, 
umabot sa 85% ng mga manggagawa sa 
BEPZ ang organisado.

Nagsimula silang mag-organisa 
sa BEPZ noong 1978 gamit ang iba’t 
ibang pamamaraan. May mga agad 
na inorganisang unyon, mayroong 
organisasyon na may katangiang 
relihiyoso, mayroon ding palihim na 
pagkilos sa loob ng mga dilawang unyon, 
sa layuning maidirihe ang mga ito sa 
landas ng tunay na unyonismo. 

Nagresulta ang mga pamamaraang ito 
sa malawak na impluwensyang nailatag 
sa kabila ng hayag na panunupil sa 
kilusang paggawa, na nagamit sa tamang 
panahon at naging tulay sa pagbubuo 
ng kapasyahan ng mga manggagawang 
maglunsad ng koordinadong mga welga. 

Ang malawak na disgusto at paglaban 
ng mamamayan sa mga patakaran ng 
diktadurang Marcos sa panahong iyon 
ang nagpaluwag naman sa pagbubuo 
ng di-pormal na pagkakaisa sa hanay 
ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa 
mga engklabo. Sa bayan ng Bataan, 
halimbawa, may nagkakaisang 
paglaban ang mamamayan sa isa 
pang haliging proyekto ng diktadura, 
ang Bataan Nuclear Power Plant. Sa 
ganitong kondisyon, naging posible ang 
pagsimpatya maging ng ilang Pilipinong 
naninilbihan sa management sa mga 
laban ng mga manggagawa sapagkat 
nakita nila ang mga lokal na labang ito 
bilang bahagi ng pangkabuuang paglaban 
ng mamamayan sa diktadura.

Neoliberal na Atake sa Kilusang 
Paggawa

Dahil walang naging makabuluhang 
pagbabago sa kalagayan ng mga 
manggagawa maging sa pagbagsak ng 
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diktadura at pagpalit ng rehimeng Cory 
Aquino, patuloy na nakapaglunsad ng 
malalakas na laban ang mga manggagawa 
sa ilang engklabo, pati na sa Kabisayaan 
at Timog Katagalugan. 

Gayunpaman, ang pagbabago ng 
sitwasyon mula sa hayag na diktadura 
patungo sa isang pamahalaang 
nagposturang “liberal-demokrata” 
ay humamon sa kakayahan ng 
kilusang paggawa na magpatining at 
mapagkaisahan ang pagsusuri nito sa 
katangian ng pumalit na rehimen. 

Nangyari ang mga hidwaang ito sa 
harap ng malawakang restructuring 
ng sumunod na mga rehimen sa 
mga patakarang pang-ekonomiya at 
pampulitika ng bansa; sa pagpihit ng 
bansa tungo sa ganap na pagpapatupad 
ng patakarang liberalisasyon ng 
ekonomiya. Sa ilalim ng pamahalaang 
Aquino nakumpleto ang legal na 
balangkas para sa mas matinding atake 
sa kilusang paggawa matapos ang batas 
militar.

Nagbunsod ang mga pagbabagong ito 
ng mga hidwaan na nakapanlito sa hanay 
ng mga organisadong manggagawa, 
nakapagpahina sa kakayahang 
maglapat ng wastong mga taktika sa 
pag-oorganisa at pagdadala ng mga 
labanang ligal, at kapurulan sa pag-
unawa sa mga kaganapan sa  larangan 
ng batas sa paggawa at pambansang 
mga patakarang pang-ekonomiya. Sa 
kabilang banda naman, nakakita ang 
dilawang unyonismo ng pagkakataong 
makinabang sa panawagang 
“trilateralismo” ng rehimeng Aquino, 
at buong-lugod itong pumirma sa isang 

trilateral na kasunduang nagtataguyod ng 
“kapayapaan” sa industriya.

Sa ngalan ng “kapayapaang 
industriyal’”na magdudulot umano ng 
pagbangon ng ekonomiya, ipinatupad 
ng pamahalaang Corazon Aquino ang 
Herrera Law o RA 6715 bilang pag-
amyenda sa mapanupil na Labor Code ng 
diktadurang Marcos. 

Ngunit sa halip na paluwagin ang 
mga kondisyon para sa pagsusulong 
ng karapatang paggawa, pinanatili ng 
Herrera Law ang mapanupil na mga 
probisyon ng Labor Code ng diktadurang 
Marcos. Pinakitid ang mga ligal na 
batayan ng welga, pinarami ang mga 
rekisitos sa pagtatayo ng unyon, pinahaba 
ang panahong saklaw ng CBA, at tuluyan 
nang inalis ang iisang pambansang 
minimum na sahod sa pamamagitan ng 
Wage Rationalization Act na nagbigay-
kapangyarihan sa mga regional wage 
board itakda ang minimum na sahod sa 
kani-kanilang saklaw. Ginawa ring ligal 
ang labor-only contracting, na naging 
simula ng largadong paglaganap ng 
kontraktwalisasyon sa bansa. 

Malaki ang naging epekto ng 
mas malalang Labor Code at Wage 
Rationalization Law sa kilusang 
manggagawa. Hindi na pinartikularisa ng 
bagong Labor Code ang mga pagbabawal 
sa welga sa mga industriya, kabilang ang 
mga export-oriented industries, tulad ng 
ginawa ng BP 227 ni Marcos. Ngunit   
hindi rin nito nabago ang matagal nang 
umiiral na pagbabawal na binasbasan 
ng mga mapanikil na batas ni Marcos 
tulad ng BP 227. Bagkus, binigyan pa 
ito ng bagong pangil  ng mapanikil ring 
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bagong Labor Code. Awtomatikong 
naglalabas ng Assumption Jurisdiction 
ang Department of Labor laban sa 
mga welgang manggagawa, kahit sa 
antas pa lamang ng NOS. Kadalasang  
pinagtitibay ng mga korte ang mga AJ 
dahil nasa kapangyarihan ng Kalihim ng 
Department of Labor ang pagpapataw 
nito sa alinmang alitan sa paggawa o 
welgang sa opinyon nito’y “nakakaapekto 
sa pambansang interes”.

Sa sumunod na pamahalaang 
Ramos, ganap nang ipinatupad ang mga 
patakarang neoliberal, kabilang na ang 
legal na pagpapahintulot sa halos walang 
hangganang pagtatayo ng mga sonang 
pang-ekonomiya sa bansa.  

Mga Alipato ng Paglaban
Mula sa lakas na inabot ng kilusang 

paggawa noong panahon ng diktadurang 
Marcos hanggang sa ilalim ng 
gobyernong Aquino, mabilis na lumiit 
ang bilang ng mga welga at  unyon.  
Mula sa 371 welga na nilahukan ng 
111,265 manggagawa noong 1985, at 
581 welga noong 1986 na nilahukan 
naman ng 169,479 manggagawa, bumaba 
sa walo (8) ang kaso ng mga welga at 
lock-out noong 2010, na maaaring may 
katangiang “wild cat” o mga welgang 
walang isinampang NOS.  (Business 
World Online Edition, 2011) 

Ginagamit ng pamahalaan ang pagliit 
na ito upang sabihing “sawa” na ang 
mga manggagawa sa pakikipaglaban, 
at sa katunaya’y nagtatayo na ang 
mga manggagawa ng ibang tipo ng 
organisasyon tulad ng mga Labor 

Management Council, mga kooperatiba, 
at iba pa.

Ayon sa Institute of Labor Studies ng 
DOLE, bagamat lubos nang lumiit ang 
bilang ng mga unyon, napakabilis ng 
pagdami ng mga rehistradong asosasyong 
manggagawa. Mula 267 noong 2000 na 
sumasakop sa 9,376 miyembro, lumobo 
ito sa 3,681 organisasyon noong 2009 na 
sumasakop sa 148,970 katao. (Alcantara, 
2010).

Ngunit hindi nasasalamin ng mga 
datos na ito ang katangian ng maraming 
mga ‘kooperatiba’ at asosasyon ng mga 
manggagawang itinayo sa panahon ng 
paglaganap ng  subcontracting sa bansa. 
Marami ang nagpaparehistro bilang 
kooperatiba pero sa aktwal  ay isang 
paraan lamang ito ng pag-iwas ng mga 
kapitalista sa pagbabawal sa labor-only 
contracting tulad ng mga ‘kooperatibang 
manggagawa’  na nagsusuplay ng lakas-
paggawa sa Dolefil. 

Hindi maitatago ang patuloy na 
diskuntentong bumabagabag sa hanay ng 
paggawa. Patunay dito ang bilang ng mga 
reklamong naisampa sa mga ahensya 
ng gobyerno noong Enero hanggang 
Setyembre 2010:

•	 Limang kaso ng work stoppage na 
nilahukan ng 2,234 manggagawa mula 
Enero hanggang Setyembre 2010

•	 364 kaso ng preventive mediation 
na isinampa sa National Conciliation and 
Mediation Board; 18 dito ang natuloy sa 
pagsasampa ng NOS/lock-out at aktwal 
na welga/lock-out;

•	 37,511 kaso ng compulsory 
arbitration na isinampa sa iba’t ibang 
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Regional Arbitration Branches ng 
National Labor Relations Commission

Gayundin, bagamat nanatiling maliit 
ang bilang ng mga welga, dumoble 
naman ang bilang ng mga manggagawang 
lumahok, mula sa 1,510 na lumahok sa 
apat (4) na welga noong 2009, patungong 
mahigit 3,000 noong 2010. 

Mula 2004 hanggang 2009, ayon 
naman sa PEZA, mayroong isinampang 
195 kaso ng reklamong manggagawa, 160 
kaso ng preventive mediation, 85 NOS at 
pitong aktwal na welga. Maliit na bilang 
kung ikukumpara sa bilang ng taon, 
ngunit mahalagang maunawaan ang mga 
balakid na kinailangang harapin ng mga 
manggagawa sa gitna ng  paghihigpit ng 
mga awtoridad sa loob at labas ng mga 
engklabo sa mga kilos-manggagawa.

Kasalukuyang Antas ng 
Pag-oorganisa

Sa mga panayam na isinagawa ng 
pag-aaral na ito sa mga manggagawa at 
lider-unyon, makikita sa loob ng mga 
engklabo ang kasalukuyang larawan ng 
isang kilusang paggawa na nagsusumikap 
bumangon sa kabila ng napakaraming 
balakid na idinulot ng pag-iral ng 
patakarang neoliberalismo sa bansa. 

Sa iba’t ibang paraan isinasakatuparan 
ito ng mga manggagawa sa loob 
ng engklabo, mula sa pagbubuo ng 
mga di-pormal na samahan para 
sa pagtutulungan, paglahok sa mga 
mekanismo ng management habang 
nagtitipon ng lakas para sa pagtatayo 
ng unyon, hanggang sa pag-oorganisa 
sa mga karatig na pabrika’t komunidad 
upang pagbuklurin ang mga hiwa-
hiwalay na laban ng mga manggagawa. 

Isang pagsulong ang mga inisyal 
na tagumpay sa pag-oorganisa at 
pagpapakilos sa mga kontraktwal na 
siyang higit na pinagkakaitan ng mga 
batayang karapatan sa paggawa, at 
matagal nang ginagamit ng kapital upang 
pababain ang pangkalahatang antas ng 
sahod.

Kakailanganin pang subaybayan 
kung hahantong ang mga kasalukuyang 
alipato sa ganap na pagliyab ng kilusang 
paggawa sa loob, at maging sa labas, 
ng mga engklabo. Sa ngayon, tanging 
ang matalinong pamumuno at pagkilos 
lamang, at pagbabalik-aral sa kasaysayan,  
ang masasandigan ng uring manggagawa 
sa paghubog ng kanilang kinabukasan.■
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IWS WU: 
matalinong pamumuno at demokrasyang unyon

Paano malalabanan ng unyon ang mga maniobra ng management at pananakot ng 
mga armadong pwersa ng estado, at makakapanatili pa ring militante at tapat sa 
kanyang layuning itaguyod ang karapatan at kagalingan ng mga manggagawa?

Mahigit 14 na taon nang nakukuha ng 
Laban ng Demokratikong Manggagawa 
(LDM) ang tiwala at kumpyansa ng 
mga manggagawa sa International 
Wiring System (Philippines) o IWS. 
Napapatunayan ito ng kanilang panalo 
sa mga eleksyong pang-unyon, at sa 
kanilang kakayahang pakilusin ang mga 
manggagawa laban sa mga pagtatangka 
ng management na ipahamak ang 
kanilang pamumuno.

Pinapamunuan ng LDM ang 
unyon ng mga manggagawa sa IWS. 
Pinangungunahan nito ang laban para sa 
mas mataas na sahod at mas mahusay na 
kondisyon sa paggawa, habang binubuo 
ang pagkakaisa ng mga regular at di-
regular na manggagawa sa loob at labas 
ng pagawaan.

Hindi nahadlangan maging ng mga 
kampanyang harasment ng militar, na 
naging batayan ng reklamong isinampa 
ng unyon sa ILO noong 2008, ang IWS 
WU sa patuloy na pagpapalakas ng 
unyon at pagkakamit ng mga pang-
ekonomiyang tagumpay para sa mga 
manggagawa.

Hindi rin nilimitahan ng IWS WU 
ang sarili sa mga isyu ng kanyang 
kasapian sa loob lamang ng pagawaan. 
Aktibo rin itong sumusuporta sa laban 
ng iba pang anakpawis – tulad ng mga 
manggagawang bukid ng Hacienda 
Luisita na matagal nang nakikipaglaban 
para sa repormang agraryo.

Profile ng Kompanya
Matatagpuan ang International Wiring 

Systems Philippines Corporation sa loob 
ng Luisita Industrial Park sa Hacienda 
Luisita sa San Miguel, Tarlac City.

Subsidiary ito ng Sumitomo 
Wiring Systems na nakabase sa Japan. 
Nagmamanupaktura ito ng wiring harness 
para sa mga kompanyang Hapones na 
gumagawa ng mga sasakyan (Honda, 
Mazda, Mitsubishi, Toyota) at para rin sa 
Ford Motors.

Na-incorporate ang kompanya noong 
Hulyo 1990 bilang isang kompanyang 
100% pag-aari ng Pilipino ngunit 
pumasok din ito sa kasunduang joint 
venture makaraan ang tatlong buwan, sa 
dalawang nangungunang kompanyang 
Hapones: ang Sumitomo Wiring Systems, 
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Ltd. at Sakata Inx Corporation (kilala 
ngayon bilang Siix Corporation).

Mula P13,000 hanggang P18,000 ang 
karaniwang sahod sa IWS bawat buwan. 
Mayroon pang ibang benepisyong 
naipaglaban ng unyon sa nakalipas na 
mga taon sa pamamgitan ng CBA.

Ang totoo, itinuturing ng mga 
manggagawa sa IWS ang kanilang sarili 
bilang mga manggagawang may “mas 
mataas na istatus” dahil natatamasa 
nila ang sahod na naaayon sa batas at 
nasa mas mahusay silang kondisyon sa 
paggawa kumpara sa mga manggagawang 
kontraktwal o sa mga manggagawa ng 
ibang kompanya sa sona, o sa buong 
Gitnang Luzon.

Binibigyan ng hanggang 30 araw na 
maternity leave ang kababaihan (60 araw 
kapag caesarian). Naipanalo rin ng unyon 
ang anim na araw na paternity leave 

para sa kalalakihan. Mayroon din silang 
benepisyong hospitalization.

Nakasalig sa maramihang paggawa 
ang pagmanupaktura ng wire harness. 
Iba-iba ang product specifications batay sa 
pangangailangan ng customer.

Sa kabila ng pandaigdigang tunguhing 
automation, inaasahang mananatiling 
nakasalig sa prosesong manwal ang 
manupaktura ng wire harness sa 
hinaharap dahil sa mabusising paggawa 
na kinakailangan sa maraming bahagi ng 
proseso ng produksyon.

Kabilang dito, halimbawa, ang 
pagsusuot ng mga kawad sa sleeve, 
paggamit ng fabric tape, pag-crimp 
ng terminal sa kable, laluna iyong 
nangangailangan ng mahigit isang kable 
sa isang terminal. Hindi kayang gawin 
ng makina ang mga gawaing ito at 
nangangailangan kung gayon ng kamay 
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Ang Luisita Industrial Park (LIP)
Itinatag ang LIP noong 1991 bilang 

isang ‘espesyal na sonang pang-ekonomiya’.  
Binubuo ito ng 120 ektarya, at inilalarawan 
ng mga may-ari bilang  “Hacienda Luisita 
ng ika-21 siglo.” 

Idinisenyo na isang “integrated urban 
complex”, pinagsama umano nito ang 
madaling pagnenegosyo at mga pasilidad 
para sa maluho’t  modernong pamumuhay 
na nagseserbisyo hindi lamang sa Gitnang 
Luzon kundi magsisilbi ring sentro para sa 
mga mamumuhunang Asyano.

Itinayo ang LIP sa balangkas ng  Central 
Luzon Development Program  (CLDP), 
na naglalayong itaguyod ang ‘triad growth 
center” sa Gitnang Luzon para sa mga 
probinsiya ng Pampanga, Tarlac at  syudad 
ng Maynila.

Nahahati sa dalawang yugto ang LIP : 

a. Luisita Industrial Park 1 (LIP 1) – na 
may sumusunod na locator : 

i. Sumitomo Wiring Systems
ii. International Electric Wires Phils. 

Corp.
iii. Sanyo Semiconductor 

Manufacturing Phils. Corp
iv. Phelps Dodge Philippines
v. Avantex Mills

Naroon din ang mas maliliit na 
kompanyang Pilipino tulad ng Purefoods, 
Universal Robina Corporation (noodles at 
snack food) at Jollibbee Foods. 

Nagmumula sa LIP 1 ang halos 40% ng 
kita ng Gitnang Luzon, kalakhan mula sa 
kita sa eksport ng naturang mga kompanya.

b. Ang ikalawang yugto ay ang Central 
Techno Park. Binubuo ito ng 300 ektarya 
ngunit wala pang mayor na locator.   

Ang LIP 2 ay pag-aari at 
pinamamahalaan ng Luisita Industrial Park 
Corporation, isang joint venture sa pagitan 
ng pamilyang Cojuangco, RCBC (Rizal 
Commercial  Banking Corporation) na 
pag-aari ng pamilyang Yuchengco, Agila 
Holdings at Itochu, isang korporasyong 
Hapones.

Bilang isang ‘espesyal na sonang pang-
ekonomiya,  wala sa hurisdiksyon ng PEZA 
(Philippine Export Zone Authority) ang LIP. 

Bilang ‘autonomous entity’, ang LIP, 
tulad ng iba pang pribadong industrial 
estate, ay maaaring magbuo at magpatupad 
ng sariling mga patakaran hangga’t, ayon 
sa PEZA, hindi taliwas sa mga batas sa 
paggawa ang mga patakarang ito.
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ng tao. Hindi rin maaaring mawala ang 
mga ito sa proseso ng produksyon.

Proseso ng Produksyon
Nagsisimula ang proseso ng 

produksyon sa receiving section kung saan 
iniinspeksyon ang mga materyales bago 
ipamahagi sa iba’t ibang departamento.

Ipinapasa ang mga kable sa wire 
processing group na siyang nagpuputol 
ng mga kable sa mga makinang pamutol. 
Nakadepende sa product specification ang 
laki o haba ng pagputol.

Sumasailalim sa ikalawang inspeksyon 
ang mga kable at ipinamamahagi 
pagkaraan sa iba’t ibang assembly line sa 
pamamagitan ng mga conveyor belt.

Sa assembly line ang pinakamabusising 
bahagi kung saan inaasembol ang mga 
kable gamit ang corrugated tube, silicone, 
grommet, mga connector at protector 
batay sa product specification. Nasa mga 
assembly line ang halos 50% ng mga 
manggagawa ng planta. Mayroong 100 
linya na nagtatrabaho sa tatlong shift. 
Binubuo ng 20-30 manggagawa ang 
bawat linya. Gumagamit din sila ng mga 

kemikal hanggang sa mabuo ang wire 
harness.

Sasailalim sa unang visual inspection 
ang mga kable at dadaaan sa mga 
circuit board bago ipasang muli para sa 
ikalawa at ikatlong inspeksyon. Sa huli, 
ineempake ng mas maliit na bilang ng 
mga manggagawa ang mga kable para sa 
pagdeliber o shipping.

Tigib sa panganib sa kalusugan at 
kaligtasan ang pagmamanupaktura ng 
mga wire harness. May mga aksidente 
kung saan napuputulan ng daliri ang mga 
manggagawa habang umaangkop sila sa 
bilis ng mga blade. Mayroon ding maliliit 
na bahaging tumatalsik at tumatama sa 
mata ng mga manggagawa. Mayroon 
ding nagkakaroon ng allergy sa mga 
kemikal.

Upang maiwasan ang dagdag na 
aksidente, hiniling ng unyon ang 
pagpapaunlad sa kondisyon ng paggawa 
at pagbibigay ng mga safety gadget, 
na tinugunan naman ng kompanya. 
Mayroon ding pinagsanib na health 
and safety committee ang unyon at 
management na regular na nagpupulong 
hinggil sa mga isyu ng kaligtasan sa 
pagtatrabaho.

“Malaki ang papel ng partisipasyon ng mga empleyado sa 
programang pagpapaunlad ng kompanya.  Nag-aambag sila ng 
ideya sa pamamagitan ng programang ‘Kaizen’. Ipinapatupad at 
tinatasa ang mga ideyang ito at napatunayang magagamit. Maaari 
itong tungkol sa pag-iwas sa aksidente, mas mablis at tiyak na 
pagpapatupad ng gawain, cost effectiveness,  reduction of waste, 
pagpapaunlad ng trabaho at serbisyo at iba pang kaugnay ng 
trabaho at  work environment.”

   - Website ng IWS Philippines
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‘Kaizen’
Naniniwala ang management sa 

pilosopya ng ‘kaizen’ – baha-bahagi 
ngunit tuluy-tuloy na pagpapaunlad sa 
proseso ng manupaktura na umano’y 
nanghihikayat sa partisipasyon ng 
mga manggagawa sa mga programang 
nagpapaunlad ng produksyon. 
Kapag nagustuhan, binabayaran ng 
kompanya ng Php20 ang isang ideya 
ng manggagawa. Binabayaran ng mas 
malaking halaga ang mga naipapatupad 
na ideya.

Ngunit, mga ideyang nakakatulong 
sa kompanyang makabawas sa gastos 
ang mga naaaprubahang sa kaizen. Sa 
maraming kaso, nagiging mas episyente 
ang produksyon ngunit nagkakaroon 
ng katapat na kabawasan sa bilang ng 
tauhan. Hindi pinapansin ang mga 
ideyang may kinalaman sa pagpapagaan 
ng kalagayan ng mga manggagawa, tulad 
halimbawa ng pagbibigay ng upuan sa 
mga manggagawang buntis.

Mga Tipo ng Pag-empleyo
Noong Setyembre 2008, may 6,048 

manggagawa ang IWS. Kasapi ng unyon 
ang 3,116. Kontraktwal ang 2,442 at nasa 
497 ang mga empleyadong managerial at 
supervisor.

Sa ngayon, bumaba na sa 3,142 
ang mga regular, at mayroong 1,000 
kontraktwal. Lumiit ang bilang ng 
huli dahil sa tanggalan. Kababaihan 
ang bumubuo ng halos 60% ng 
lakas-paggawa.

Bukod sa mga kontraktwal, may iba 
pang di-regular:

•	 On-the-Job Trainee, na tinatawag 
ding mga learner. Aabot sila sa bilang na 
38. Mga estudyante silang inirekomenda 
ng Training Center ng Hacienda Luisita. 
Tumatanggap lamang sila ng P68 bawat 
araw bilang transportation allowance 
bagamat gumagampan sila ng trabaho ng 
mga regular.

•	 Apprentice, na binabayaran ng 
P100 bawat araw. Nagmumula sila sa 
mga training center ng mga lokal na 
pamahalaan. Pagkaraan ng limang 
buwan, maaari silang iempleyo ng 
kompanya at maging mga empleyadong 
“fixed-term” na binabayaran ng minimum 
wage

•	 Empleyadong “Project-based” 
na ineempleyo batay sa ispesipikong 
product model. Umaabot ng mula dalawa 
hanggang limang taon ang kanilang 
kontrata, at tinatanggal pagkatapos. 
Tumatanggap din sila ng minimum wage.
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Ang International Wiring System 
Workers’ Union (IWS WU)

Naka-affiliate sa matagal na panahon 
ang IWS WU sa FDTU (Federation of 
Democratic Trade Unions), na malapit na 
kaalyado naman ng TUCP (Trade Union 
Congress of the Philippines), kilalang 
dilawang sentro ng kilusang paggawa sa 
Pilipinas. Kilala noon ang unyon bilang 
IWS WU-FDTU.

Walang gaanong aktibidad ang unyon 
noon. Bagamat tumatanggap ng dagdag 
na sahod ang mga manggagawa, bihira 
silang nakokonsulta ng mga lider-unyon 
hinggil sa negosasyon sa CBA na tanging 
mga kinatawan lamang ng unyon at 
management ang nakakaalam.

Ngunit hindi ikinasiya ng mga 
manggagawa ang mga maling gawi ng 
presidente ng unyon tulad ng pagsusugal 
at pambababae. Minumultahan din ng 
P100 ang bawat manggagawang hindi 
dumadalo sa pulong ng unyon, nang 
walang pag-uulat kung saan napupunta 
ang halagang ito.

Noong 1996, itinatag ng isang grupo 
ng mga manggagawa ang Laban ng 
Demokratikong Manggagawa (LDM). 
Nagpakilala sila bilang “tunay na maka-
manggagawa at militanteng” mga lider-
unyon at hinamon ang pamunuan ng 
IWS WU-FDTU sa local election. Nanalo 
ang buong hanay ng mga kandidato ng 
LDM nang lubos na malaki ang agwat sa 
mga talunan. Sa taon ding iyon, naisara 
ng unyong pinamunuan ng LDM ang 
CBA. Naipanalo nila ang dagdag na 
sahod, mga benepisyo at ang pagbibigay 
ng istatus na fulltime sa dalawang opisyal 
ng unyon. Nakatulong ito nang malaki sa 

kanilang pag-oorganisa sa hanay ng mga 
manggagawa.

Tulong sa Pagtatayo ng Ibang 
Unyon

Noong 1996, tumulong ang bagong 
halal na mga opisyal ng unyon sa 
pagtatayo ng hiwalay na unyon sa 
kakatatag na sister company ng IWS.

Nagpasya ang management na i-spin-
off ang isang seksyon na gumagawa ng 
mga kable para sa Kawasaki Motors. 
Magiging hiwalay na kompanya ito na 
may pangalang International Electric 
Wires Corporation (IEW).

Inilipat ng management ang 20 
empleyadong rank-and-file at middle-
management, kahit pa nagrerekluta 
at nagha-hire na sila ng bagong mga 
empleyado mula sa mga baryong nasa 
loob ng Hacienda Luisita.

Sa halip na tutulan ito, nakita ito 
ng unyon sa IWS na pagkakataon 
upang palawakin ang hanay ng mga 
organisadong manggagawa.

Sa tulong ng mga bagong halal na 
opisyal ng unyon ng IWS, kagyat na 
nag-file ng aplikasyon ang mga inilipat 
na manggagawa sa DOLE para sa 
isang hiwalay na unyon. Inaprubahan 
ng DOLE ang kanilang petisyon – at 
ipinanganak ang IEWP Employees’ 
Union.

Upang makapagtatag agad ng sentro 
ng pamumuno para sa kanilang bagong 
organisasyon, nagkaisa na lamang ang 
mga miyembrong mag-appoint ng 
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Hacienda Luisita
Ang Hacienda Luisita ay nasa 

probinsiya ng Tarlac sa Gitnang Luzon. It 
ay dating malawak na plantasyon ng tubo 
at nananatiling isa sa pinakamalaking 
konsentrasyon ng lupa sa bansa. Binubuo ito 
ng 6,453 ektarya.

Pag-aari ito ng pamilyang Cojuangco 
kung saan kabilang ang yumaong Corazon 
Cojuangco Aquino, dating presidente ng 
bansa at  simbolo ng EDSA 1.  Ang asyenda 
ay sentro ng ekonomiya sa probinsiya, at 
pinagmumulan ng yaman at malawak na 
kapangyarihang pampulitika para sa mga 
nagmamay-ari nito.

Nasa sentro ito ng munisipalidad ng San 
Miguel at pinoprotektahan ng isang mayor 
na kampo-militar, na malapit lamang sa 
mismong entrada ng asyenda – ang Camp 
Sevillano Aquino.

Binubuo ito ng 11 barangay na may 
tinatayang 33,000 populasyon noong dekada 
’90.  Mayroon itong 5,000 manggagawang 
nagmumula sa karatig na mga komunidad. 
Mayroon na ring manpower training 

center sa loob mismo ng asyenda upang 
matiyak ang tuluy-tuloy na suplay ng lakas-
paggawang may kasanayan para sa mga 
kompanyang nasa mga espesyal na sonang 
pang-ekonomiya sa loob ng asyenda.

Isa sa mga pangunahing aktibidad sa 
asyenda ang Central Azucarera de Tarlac  
(CAT), na nilalarawan ng mga may-ari 
bilang isang “integrated” na planta para sa 
pagmamanupaktura  kapwa ng hilaw na 
asukal at mga produkto ng tubo tulad ng 
molasses, alcohol at liquefied carbon dioxide. 
Dating pinakamataas ang kita ng CAT 
kumpara sa iba pang negosyo ng asyenda 
bago ang kumbersyon ng 3,000 ektarya 
para sa gamit komersyal at industriyal. 
Ginawa ito ng pamilyang Cojuangco upang 
palakihin pa ang tubong nakukuha sa lupa, 
at makaiwas sa repormang agraryo. 

Bago pa man ang EDSA 1,  nasa gitna 
na ng kontrobersya ang asyenda dahil 
sa kampanya ng mga magsasaka para 
sa reporma sa lupa. Tinukoy ng mga 
grupong magsasaka ang orihinal na 
batayan ng pagbibigay ng  pautang ng GSIS 

sundan sa p. 61

siyam na opisyales para sa unyon, at 
nagresolbang magkaroon na lamang ng 
eleksyon paglaon.

Sa taon ding iyon, nakipag-negosasyon 
sila para sa CBA sa management ng IEW. 
Alam nilang mahina pa ang kanilang 
organisasyon. Nagpasya ang unyon na 
ilimita muna ang kanilang mga hihingin 
sa mga benepisyong tinatamasa na nila 
sa IWS, na alam nilang kayang ibigay ng 

management. Naipagtagumpay ng unyon 
ang kanilang mga kahilingan. Sa ngayon, 
patuloy pa rin nilang pinapamunuan ang 
laban ng mga manggagawa sa IEW para 
sa mas mataas na sahod at mas mabuting 
kondisyon sa paggawa.

Pagsubok sa Pamunuan
Dumating ang unang pagsubok sa 

liderato ng IWS WU noong 2001, sa 
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panahon ng negosasyon para sa CBA, 
nang ipag-utos ng management ang isang 
oras na tigil-trabaho at nagpatawag sila 
ng pulong sa loob ng planta.

Pinaboto ang mga manggagawa ng 
“Yes” o “No” sa papel hinggil umano 
sa mga probisyon ng CBA. Nanalo ang 
botong “Yes”. Ngunit laking gulat nila 
nang palitan ng mga walang-konsensyang 
kinatawan ng management ang heading 
ng mga nilagdaang papel sa botong 
impeachment laban sa mga opisyales ng 
unyon.

Nagtalaga rin ng mga probisyunal na 
opisyales ng unyon ang management. 
Nagpadala rin ng sulat ang FDTU 
sa management kinabukasan, na 
nagsasabing ang mga probisyunal na 
opisyales ang kinikilala ng FDTU.

Naglunsad ng mga kilos-protesta ang 
unyon. Nagsuot sila ng mga ribbon at 
nagsagawa ng mga noise barrage upang 
pwersahin ang management na kilalanin 
ang mga halal na opisyales. Nagsagawa 
rin sila ng mga kilos-protesta sa harapan 
ng mga kinauukulang rehiyunal at 
pambansang ahensya ng gobyerno.

Nagsampa ng kasong interpleader 
ang kompanya sa DOLE. Hiniling ng 
kompanya sa DOLE na desisyunan 
ang pagiging lehitimo ng probisyunal 
na pamunuan. Isang linggo matapos 
ang pulong sa planta, pumirma ang 
management at mga probisyunal na mga 
opisyales sa isang bagong CBA para sa 
taong July 1, 2001 – June 30, 2004.

Nagprotesta ang mga na-impeach 
na opisyales sa ilegal na aksyon ng 

(Government Service Insurance System) 
sa ninuno ng mga Cojuangco na si Jose 
Cojuangco, Sr. noong 1957. Ito ay “upang 
bilhin ang Hacienda Luisita at sa kalaunan 
ay maipagbili ang ilang bahagi ng asyenda 
sa mga tunay na nagbubungkal nito.”

Noong 1986,  iniutos ng isang regional 
trial court na ipamahagi ang asyenda sa mga 
magsasaka ngunit nagsampa ng apela ang 
pamilyang Cojuangco. Sa halip, ipinatupad 
nila ang  iskemang SDO (stock distribution 
option) bilang paraan ng “pagbabahagi ng 
pag-aari” sa mga magsasaka.  Nang maging 
pangulo si Corazon Aquino, ibinasura ng 
pamahalaan ang kaso sa batayang kasali 
ang  asyenda sa isang “bagong” batas sa 
repormang agraryo  na ipapatupad ng 
gobyernong Aquino. 

Ngunit bago pa man ipatupad ang SDO, 
ipinagbawal na sa mga magsasaka ng mga 
may-ari ng asyenda ang pagtatanim sa 400 
ektarya ng lupa sa Barrio Balete, kung saan 
nakatayo ngayon ang Luisita Industrial Park 
1. 

Sa kasalukuyan,  ang Hacienda Luisita na 
ang pinakamahalagang sentrong komersyal 
at industriyal sa Tarlac at karatig na 
probinsiya.  Narito hindi lamang ang CAT 
kundi iba pang establisimyentong tulad ng 
Plaza Luisita Mall, dalawang industrial park, 
isang marangyang otel (Central Park Hotel), 
Luisita Golf and Country Club at ilang ` na 
paninirahan.

mula sa p. 60
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management at nagsampa ng petisyon 
sa rehiyunal na tanggapan ng DOLE sa 
Gitnang Luzon para sa isang espesyal na 
eleksyon. Nagsampa rin sila ng kaso sa 
Court of Appeals.

Habang dinidinig ang kaso, patuloy 
pa ring inasikaso ng mga na-impeach 
na opisyales ang mga hinaing ng 
mga manggagawa. Upang ihinto ang 
operasyon ng mga halal na opisyales ng 
IWS WU, hindi ibinigay ng management 
ang union dues na inaawas mula sa 
sahod ng mga miyembro ng unyon, 
at tumangging bayaran ang sahod ng 
dalawang fulltime na opisyales ng unyon 
na siyang nakasaad sa CBA.

Namagitan ang direktor ng rehiyunal 
na tanggapan ng DOLE sa kaso. 
Nanawagan siya ng referendum upang 
malutas ang tinawag niyang “krisis sa 
liderato”. Pagbobotohan sa referendum 
kung magpapatawag ng panibagong 
eleksyon ng mga opisyales. Ngunit hindi 
siya nakakuha ng botong mayorya mula 
sa mga manggagawa. Naglunsad din ng 
kilos-protesta ang mga manggagawa sa 
loob ng kompanya.

Nagkaroon ng espesyal na eleksyon 
noong Agosto 2002, na inorganisa ng 
DOLE. Nanalo muli ang mga na-impeach 
na opisyales maliban sa pangulo na hindi 
na kumandidato.

Ang Masaker sa Hacienda Luisita
Nakaharap din ng unyon maging 

ang mga isyu sa labas ng planta. Noong 
2004, batay sa utos ng mga may-ari ng 
Hacienda Luisita, minasaker ng mga 
militar at goons na nakasibilyan ang 

mga nagwewelgang manggagawang 
bukid ng asyenda. Sumambulat ang galit 
pampubliko, at naging isa ito sa mga 
pinakamadugong halimbawa ng paglaban 
ng mga magbubukid sa bansa.

Malalim ang naging epekto nito 
sa mga manggagawa ng IWS, dahil 
karamihan sa kanila ay nanggaling 
mismo sa asyenda o kamag-anak ng 
mga biktima. Alam nila ang matagal 
nang usapin sa lupa sa naturang lugar. 
Nanawagan ng martsa ang unyon upang 
ipakita ang kanilang pakikiisa sa mga 
manggagawang bukid. Bumuhos ang 
materyal at moral na suporta mula sa 
mga manggagawa ng IWS.

Nakamit ng mga may-ari ng asyenda 
ang kagyat na layuning durugin ang 
welga ng mga manggagawang bukid 
para sa repormang agraryo at mga 
kahilingan hinggil sa kanilang kondisyon 
sa paggawa. Ngunit lalo lamang nitong 
pinalalim ang pagkakaisa sa hanay ng 
mga pamilyang anakpawis ng asyenda, 
at sa pagitan ng mga ito at ng mga 
manggagawa sa IWS. Nagpatuloy ang 
pagsuporta ng mga manggagawa sa mga 
manggagawang bukid. Noong Disyembre 
2007, nag-donate ng dalawang hand 
tractor at mga binhi ang unyon sa mga 
manggagawang bukid, na nakapag-
patuloy na ng kanilang kampanya para sa 
repormang agraryo.

Ngunit nagsimula ang kampanyang 
harasment ng militar at mga 
nakasibilyang goons laban sa mga 
opisyales ng unyon. Binisita ng mga 
ito ang mga tahanan ng mga opisyales. 
Kadalasang isinagawa nila ito sa 
madaling-araw.
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Nag-organisa rin ng mga talakayan 
sa komunidad ang militar kung saan 
inakusahan nila ang mga opisyal ng 
unyon na umano’y mga “komunista”. 
Tinalakay din nila ang ilang usapin 
kaugnay ng relasyong management 
at paggawa sa kompanya. Ngunit 
nanindigan ang mga opisyales ng unyon 
na inihalal sila ng mga manggagawa. 
Hindi nagtagumpay ang kampanya sa 
hanay ng mga manggagawa, sa mga taga-
komunidad at maging sa ilang mga lokal 
na opisyal ng barangay na patuloy na 
kumonsulta sa mga opisyales ng unyon 
hinggil sa iba’t ibang mga kinakaharap ng 
kanilang komunidad.

Disaffiliation
Noong Pebrero 2004, nagdesisyon 

ang Court of Appeals hinggil sa kasong 
isinampa ng mga na-impeach na 
opisyales. Ibinalik sila bilang mga tunay 
na halal na opisyales ng unyon.

Noong Marso 5, 2005, nag-disaffiliate 
ang IWS WU mula sa FDTU at nag-
parehistro bilang isang independyenteng 
unyon sa DOLE. Nananatili itong 
independyente hanggang sa kasalukuyan.

Hindi tinanggap ng FDTU ang 
disaffiliation. Nagpadala ito ng sulat sa 
management ng IWS, at iginiit na iba ang 
kanilang kinikilalang opisyal ng unyon.

Gamit ang sulat, nagsampa muli 
ng kasong interpleader ang DOLE, 
at hiniling na iresolba ng DOLE ang 
tinawag nitong intra-union dispute sa 
pagitan ng IWS WU-FDTU at IWS WU 
Independent.

Pagpapalakas ng Organisasyon
Bago pa man ang impeachment, 

nabatid na ng pamunuan ng IWS WU 
ang pangangailangang palakasin ang 
kanyang pamumuno at tiyakin ang 
mas malawak pang partisipasyon ng 
mga manggagawa sa mga aktibidad ng 
unyon. Lumalaki ang panganib mula 
sa pagsuporta ng management sa mga 
dilawang lider laban sa tunay na maka-
manggagawang katangian ng pamunuan 
ng unyon.

Mula sa maliit na grupo ng siyam 
(9) na opisyales, nagpasya ang unyon 
na palakihin sa 50 ang bilang ng mga 
halal na opisyales. Sila ang bubuo 
ng Board of Directors at Executive 
Committee ng unyon, na nakapailalim 
sa kapangyarihan ng GMA (General 
Membership Assembly) na siya namang 
pinakamapagpasyang organo ng unyon at 
nagpupulong minsan sa isang taon.

Nagpasya rin ang unyon na magtalaga 
ng isa hanggang dalawang shop steward 
bawat linya ng produksyon (o 1-2 steward 
bawat 31 manggagawa). Umaabot sa 200 
ang kasalukuyang bilang ng steward. 
Maaaring maging steward ang sinumang 
manggagawa na handang maglaan ng 
oras sa gawaing unyon.

Ang mga shop steward ang “mata at 
tenga”, at siya ring bisig ng mga opisyales 
ng unyon. Tintiyak nilang naihahapag 
ang mga hinaing ng mga manggagawa 
tulad ng forced overtime o hindi pag-
remit ng management ng kanilang social 
benefit.

Tinitiyak din nilang naipapaalam sa 
mga manggagawa sa kanilang saklaw 
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ang anumang mayor na desisyon, gawain 
o planong nabuo ng mga opisyales. 
Minsan, nag-oorganisa rin sila ng mga 
talakayan hinggil sa mga isyu sa paggawa 
o pambansa. Pinupulong ng chief steward 
ang lahat ng shop steward batay sa 
pangangailangan.

Nagtayo rin ng iba pang komite 
upang mapalahok pa ang mas 
maraming manggagawa. Kadalasang 
pinamumunuan ng isang miyembro 
ng Board of Directors o Executive 
Committee ang mga komite.

Paggamit sa Lahat ng 
Pagkakataon Upang Ipagtanggol 
ang mga Karapatan sa Paggawa

Sa kabila ng nabuo na nitong lakas, 
ginagamit pa rin ng IWS WU maging 
ang Labor Management Council (LMC), 
isang organong itinatag at kontrolado ng 
management upang ipaglaban ang mga 
kahilingan ng mga manggagawa.

Sa isa sa mga negosasyon para sa 
CBA, ipinaglaban pa ng unyon ang LMC, 
at sila’y nagtagumpay. Tinatawag ito 
ngayong Union-Management Council 
(UMC).

“Masyadong maraming usapin, hindi 
kayang sa CBA lahat idaan,” ayon sa isang 
opisyal ng unyon. “Kaya’t nasa bentahe ng 
mga mangagagawa na may mekanismo 
para sa tuluy-tuloy na diyalogo sa pagitan 
ng unyon at management,” aniya.

Nagpupulong minsan sa isang 
buwan ang UMC. “Inaamin naming 
kalakhan ng naaadyenda sa pulong ng 
UMC ay mga patakaran ng kompanya. 

Pero may mga kasong napigilan namin 
ang pagpapatupad ng mga kontra-
manggagawang iskema tulad ng sa tingin 
namin ay maaaring gamiting dahilan 
para sa tanggalan,” ayon sa opisyal.

Pagtutuloy ng Negosasyon para 
sa CBA

Nang isampa ng management ang 
kasong interpleader noong 2005, 
pinamunuan ng mga opisyal ng unyon 
ang mga kilos-protesta sa loob ng 
kompanya. Nasaksihan pa mismo ng 
isang taga-DOLE ang isa sa mga pagkilos 
na ito.

Ayon sa mga opisyal ng unyon, 
ito marahil ang nagtulak sa NCMB 
(National Concilitation and Mediation 
Board), isang ahensyang nakapailalim sa 
DOLE, na magpatawag ng conciliation 
meeting noong 2006, habang dinidinig 
pa ang kasong interpleader. Nagkaisa 
ang management at unyon na ituloy ang 
negosasyon para sa CBA.

Pagkaraan ng serye ng mga usapan, 
napirmahan ang isang bagong CBA 
noong Oktubre 25, 2006. Kabilang sa 
mga naipagtagumpay ng unyon ang mga 
sumusunod :

1. Pagsasanib ng COLA (cost-of-
living allowance) at wage increment 
batay sa wage order na inilabas ng 
RTWPB (Regional Tripartite and Wages 
Productivity Commission) sa sahod ng 
mga regular na manggagawa;

2. Dagdag na sahod at iba pang 
benepisyo;

3. Isang Union-Management 
Grievance Panel na binubuo ng limang 
(5) kinatawan mula sa sa unyon at lima 



65 Karanasan sa Pag-oorganisa

(5) rin mula sa management. Ang panel 
ang siyang magiging clearinghouse para 
sa lahat ng problemang nakakaapekto sa 
relasyong unyon-management.

4. Sa kaso ng mga tanggalan, 
paiiralin ang patakarang Last In-First 
Out maliban sa mga opisyales ng unyon 
na huling tatanggalin;

5. Awtomatikong pagsapi ng lahat ng 
regular na manggagawa sa unyon.

Laban Kontra 
Kontraktwalisasyon

Isa sa mga mayor na tagumpay ng IWS 
WU ang laban kontra kontrakwalisasyon.

Dahil sa papalaking demand para 
sa kanyang mga produkto, mabilis na 
pinalaki ng management ng IWS ang 
bilang ng lakas-paggawa sa pamamagitan 
ng pag-empleyo ng mga kontraktwal na 
manggagawang may kasanayan. Mula 
sa bilang na 300 noong 2001, lumobo sa 
3,000 ang mga kontraktwal noong huling 
kwarto ng 2001 hanggang unang kwarto 
ng 2002.

Nagpasya ang unyon na ihapag 
sa UMC ang usapin dahil hindi iyon 
panahon ng CBA. Ayon sa management, 
kailangang maging pleksible ang 
produksyon dahil sa pabagu-bagong 
demand. Isang paraan din ito, anila, ng 
paglikha ng maraming trabaho.

Sa kabilang banda, ikinatwiran ng 
unyon na banta sa kaseguruhan ng 
kanilang trabaho ang kontrakwalisasyon, 
at sa totoo’y lagpas ang tinatrabaho ng 
mga kontraktwal sa isinasaad ng Labor 
Code.

Ikinatwiran din nilang hindi 
maapaektuhan nang masama ang 
kalagayang pinansyal ng kompanya kung 
ireregularisa ang mga kontraktwal dahil 
makikita naman sa financial statement 
nito na maliit na bahagi lamang ng kita 
nito ang kabuuang nagagastos sahod 
at benepisyo ng mga manggagawa. 
Umaabot na sa P100 milyon bawat 
buwan ang benta pa lamang ng 
kompanya sa Honda Philippines noong 
2004 batay sa dami ng delivery, katwiran 
ng unyon.

Habang nagnenegosasyon pa hinggil 
sa isyu, nag-organisa ng mga seminar 
at talakayan ang unyon sa hanay ng 
mga kontraktwal hinggil sa mga batas 
sa paggawa at pag-uunyon. Alam 
nilang ikalalakas din ng unyon kung 
mabubuo ang pagkakaisa sa hanay ng 
mga regular at di-regular; na pinapalakas 
ng laban para sa regularisasyon ng mga 
kontraktwal ang kanilang suporta sa 
unyon at kumpyansang magpahayag ng 
mga hinaing. Sa gayon, lalapad din ang 
base ng suporta ng unyon.

Kaya’t noong negosasyon para sa 
CBA noong 2006, naipagtagumpay ng 
unyon ang pagpaparegular sa maraming 
kontraktwal. Noong 2009, naregularisa 
ang 325 kontraktwal. Dahil dito, umabot 
sa 3,142 ang bilang ng kasapian ng unyon 
kumpara sa 800 noong 1996, nang unang 
maagaw ng LDM ang liderato mula sa 
pamunuang nakadikit sa FDTU. 
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Pagkokombina ng Militansya at 
Pleksibilidad

Ano ang mga dahilan sa patuloy na 
kumpyansa ng mga manggagawa sa 
pamunuan ng kanilang unyon?

“Walang duda, may integridad 
ang aming mga pinuno… Hindi nila 
ikinokompromiso ang kagalingan ng mga 
manggagawa. Habang ganito ang aming 
mga lider, mananatiling malakas ang 
unyon,” paliwanag ng isang shop steward 
sa isang talakayan.

Ngunit mas kumplikado ang usapin 
kung mga opisyales ang tatanungin.

“Una, ang usapin ng demokratikong 
pamumuno. Ang unyon ang 
organisasyon ng mga manggagawa. 
Dito napapaunlad ng isang ordinaryong 
manggagawa ang kanyang kapasidad 
at kamalayang ipaglaban ang kanyang 
interes at, paglaon, ng kanyang mga 
kasamahan. Upang makapamuno nang 
mahusay ang mga opisyal, kailangang 
tiyakin ang partisipasyon ng mga 
miyembro sa lahat ng aspeto, laluna sa 
proseso ng pagpapasya,” ayon sa isang 
opisyal ng unyon.

Ayon pa sa isa, “Hindi kami 
pumapasok sa mga laban na alam 
naming hindi namin kayang ipanalo…
Halimbawa, sa negosasyon para sa 
CBA noong 2001, biglaang nagdeklara 
ng deadlock sa negosasyon ang aming 
pangulo. Hindi iyon kolektibong 
desisyon, at alam ng ibang opisyal na 
malalantad ang aming kahinaan – 
hindi kami handang magwelga noong 
panahong iyon. Nagbanta kaming 

mag-file ng NOS pero sa pribado, pinuna 
namin ang kanyang kapusukan. ”

Ayon sa ikatlong opisyal “pinipilit 
naming pagkumbinahin ang militansya 
at pleksibilidad sa lahat ng pagkakataon. 
Gumagamit kami ng iba’t ibang taktika 
sa lahat ng mga mayor na laban 
na pinapasok namin. Halimbawa, 
pinagkukumbina namin ang mga kilos-
protesta sa loob ng kompanya sa aming 
mga isinasampang kaso. Gayundin 
kapag negosasyon para sa CBA. Habang 
nakaupo ang mga opisyal ng unyon sa 
negotiating table, ang mga miyembro 
ang nagbibigay ng lakas sa amin. Habang 
nanonood sila, kadalasang ipinapabatid 
din nila ang pakikiisa o pagtanggi. 
Minsan, parehong nakasuot ng mga 
pulang armband ang mga opsiyal at 
miyembro, at malamang, dahil nakikita 
ng management ang malapad na suporta 
ng aming kasapian, napipilitan silang 
pumayag sa aming mga kahilingan. 
Tapos, tinitiyak namin ang mga pagtatasa 
sa lahat ng antas ng unyon pagkatapos 
ng bawat laban upang makakuha ng 
mga aral mula sa aming karanasan. Sa 
ganitong paraan natututo kapwa ang 
opisyal at miyembro.”

Ngunit nagkakaisa ang lahat na 
malaki pa ang trabahong kailangang 
gawin. “Nahuhuli ang aming gawaing 
edukasyon,” ayon sa isang opisyal ng 
unyon.

“Maayos naming napapamunuan 
ang mga laban para sa dagdag na sahod 
at benepisyo, ngunit sigurado kaming 
magkakaroon pa ng mas maiigting na 
laban sa hinaharap at walang ibang 
mahusay na paraan upang ihanda 
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ang mga manggagawa kundi itaas ang 
kanilang kamalayan at pang-unawa 

sa kumon na interes ng lahat ng 
manggagawa,” pagwawakas niya.■
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UNYONG PANG-MANGGAGAWA SA 
DAIHO: 
militansya, pleksibilidad at edukasyon - mga instrumento para 
sa pagtatanggol ng mga karapatan sa paggawa

“Alam namin ang mga panganib sa aming kalusugan. 
Nararamdaman namin ito sa aming mga katawan. Pero pagtagal-
tagal, matututunan mo ring huwag nang pansinin ang usok… May 
mga pamilya kaming pakakainin…”

-Tonyo, manggagawa ng Daiho

Isang kompanya ang Daiho 
Philippines, Incorporated na 
nagmamanupaktura at nagpoproseso 
ng plastik. Bahagi ito ng internasyunal 
na network ng mga kompanya na unang 
itinatag sa Japan noong 1937.

Maraming pabrika sa Asya at may isa 
sa Czech Republic sa Europe ang Daiho. 
Ginagamit ang mga produktong plastik 
ng kompanya sa kagamitang electroniks 
para sa bahay at opisina, at industriya 
ng sasakyan. Kabilang sa mga banker 
nito ang Sumitomo Mitusi Banking 
Corporation, Bank of Tokyo-Mitsubishi, 
Ltd., UFJ Bank Limited at Mizuho Bank, 
Ltd.

Mayor na supplier ng Epson ang Daiho 
Philippines. Nagmamanupaktura rin ito 
ng produktong plastik para sa mga lokal 
na kompanyang tulad ng International 
Wiring Systems Philippines, wiring 
harness para sa Nissan at mga bahaging 
plastik para sa ATM machine ng Fujitsu, 
na siya nitong pinakamahal na produkto.

Itinayo ang unang pabrika nito noong 
1998 sa bahaging Biñan ng Laguna 
Technological Park (LTI). Itinatag ang 
ikalawang pabrika noong 2001 sa Lima 
Technologial Park sa Lima, Batangas.

Kondisyon sa Paggawa
Kasalukuyang nage-empleyo ng 

350 regular at 52 manggagawang 
kontraktwal ang Daiho Philippines sa 
dalawang pabrika nito sa Laguna at 
Batangas. Kababaihan ang bumubuo sa 
75% ng lakas-paggawa, at pangunahin 
silang nasa proseso ng inspeksyon at 
packing. Nasa tinatawag na “teknikal” na 
aspeto ng produksyon ang kalalakihang 
manggagawa.

Sa pangkalahatan, tumatanggap ng 
minimum wage ang mga manggagawang 
regular. Ngunit bunga ng regionalization 
ng wage standard, tumatanggap ng mas 
mataas na sahod ang mga manggagawa 
sa LTI, kabilang na ang mga manggagawa 
ng Daiho (P320 o halos $6.50 bawat 
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araw) kumpara sa mga nasa planta sa 
Batangas na tumatanggap lamang ng 
P298 para sa parehong trabaho.

Mayroon ding pagkakaiba sa sahod 
para sa kababaihan at kalalakihan: 
tumatanggap lamang ng arawang 
minimum na sahod na P320 ang mga 
operator na kalakhang kababaihan; 
tumatanggap ng mas mataas na P365 at 
binabayaran ng buwanan ang mga nasa 
‘teknikal’ na bahagi ng produksyon, 
na kalakhang kalalakihan. Ngunit 
tumatanggap lamang ng P298 ang mga 
nasa planta sa Batangas at may katayuang 
arawan, anuman ang katangian ng 
kanilang gawain.

Tulad ng iba pang pabrika sa mga 
EPZ, nag-eempleyo at nagtatanggal 
ang Daiho ng mga kontraktwal at 
kaswal ayon sa pangangailangan ng 
produksyon; nagsu-supply ng gayong 
mga manggagawa ang mga tinatawag 
na manpower agency. Dating itinatalaga 
sa injection department ang kalakhan sa 
kanila ngunit naitatalaga na rin sila sa 
kasalukuyan sa technical department.

Mayroong tatlong (3) shift sa trabaho 
at bagamat namamayani umano ang 
walong oras na trabaho, talamak din ang 
overtime.

Kamakailan lamang, nagpatupad 
ng programang “multi-skilling” ang 
kompanya kung saan itinatalaga 
sa iba’t ibang gawain, depende sa 
pangangailangan ng produksyon, ang 
mga manggagawang kalalakihang 
tinatawag na “production suppport 
members”(PSM). Sa kasalukuyan, may 

dalawampung (20) PSM na regular at 
limang (5) kontraktwal.

Patakaran Hinggil sa 
Kapaligiran at Kaligtasan sa 
Trabaho

Alam ng Daiho ang maraming 
panganib sa kalusugan at kapaligiran 
na kakabit ng manupaktura ng 
plastik. Sa website nito, itinataguyod 
umano ng kompanya ang patakaran 
ng pangangalaga sa kapaligiran 
bilang pagsunod sa mga probisyon 
ng ISO (International Organization 
for Standardization). Nangako itong 
babantayan at kokontrolin ang kanilang 
konsumo ng enerhiya at waste emission. 
Nangako rin silang magsasagawa ng pag-
aaral at pagsasanay ng mga empleyado 
hinggil sa patakaran nito para sa 
pangangalaga ng kapaligiran.

Ngunit kung paano ipinapatupad 
ng kompanya ang patakarang ito ay 
masisilip sa kondisyon ng paggawa sa 
loob ng kompanya.

Injection molding ang pangunahing 
paraan ng paggawa ng plastik sa Daiho 
Philippines kung saan ipinapasok sa 
hopper machine ang maliliit na butil o 
pellet ng plastik. Tinutunaw ng makina 
ang mga pellet at ibinubuhos ito sa 
injection machine. Mula dito, pumapasok 
ang natunaw na plastik sa partikular na 
mga molde.

Umaabot ng mula 220 hanggang 
300 degrees celsius ang temperatura ng 
natutunaw na plastik kaya’t nagiging 
napakainit ng temperatura sa loob ng 
production area. Nagbubuga rin ito ng 
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mapanganib na usok kemikal na umiikot 
lamang sa loob dahil walang sistemang 
exhaust. Labag ito sa mga internasyunal 
na istandard para sa pagkontrol ng 
mapanganib na emission sa manupaktura 
ng plastik. Ito marahil ang ibig sabihin 
ng kompanya nang mangako itong hindi 
magpapalala ng polusyon sa kapaligiran 
– hayaan na lamang masinghot ng mga 
manggagawa ang nakakalasong usok.

Susunod na hakbang sa proseso 
ng produksyon ang pagpapalamig ng 
minoldeng plastik.

Dadamputin ito pagkatapos ng mga 
makinang robotic na siyang maglalagay 
ng mga produkto sa mga conveyor belt. 
Depende sa laki ng minoldeng produkto, 
maaaring tumagal lamang nang 8-12 
segundo ang cycle time. Inilalagay nito 
sa panganib ang manggagawa dahil sa 
bilis at kinakailangang kaeksaktuhan sa 
pagdampot ng produkto para sa pag-
inspeksyon at pagselyo sa mga plastic bag.

Kapag pumasa na sa ikalawang 
inspeksyon at quality control, inihahanda 
na ang mga produkto para sa delivery.

Ipinagbabawal na sa ibang bansa ang 
paggamit ng PVC sa pagmanupaktura 
ng plastik. Bagamat itinatanggi ng 
kompanya sa DOLE, tuloy pa rin ang 
kompanya sa paggawa dahil mahal itong 
naibebenta.

Upang makatugon sa mga rekisitos 
ng ISO, nag-oorganisa ng mga taunang 
safety seminar ang kompanya para sa 
mga manggagawa. Mayroon ding safety 
committee na regular na nagpapatrolya sa 
loob ng production area. Nagbibigay rin 

ng benepisyong taunang medical check-
up ang kompanya ngunit para lamang ito 
sa mga regular.

Kalakhan ng mga kasong medikal 
ay UTI (urinary tract infection) at sakit 
sa baga. Mayroon ding mga kaso ng 
hernia sa kalalakihan, marahil dahil sa 
pagbubuhat ng hanggang 233 kilo kada 
oras sa pangkaraniwan.

Paano umaangkop ang mga 
manggagawa sa mga panganib sa 
kalusugan?

Bagamat marami ang reklamo hinggil 
sa pagsakit ng kalamnan at sobrang 
pagod, karamihan ng mga manggagawa, 
laluna na ang mga kontraktwal, ay hindi 
nag-uulat ng kanilang mga problemang 
medikal dahil sa takot mawalan ng 
trabaho. May mga kaso ng nalalaglagan 
sa mga buntis ngunit hindi na ito 
naisadokumento o naimbestigahan.

Kamakailan, pinutol na rin ng 
management ang suplay ng ligtas na 
mineral water at pinalitan na lamang 
ng tubig mula sa gripo, na ayon sa 
management ay ligtas inumin.

Tinangka ng mga manggagawang 
dalhin ang mga usaping ito sa grievance. 
Kahit naipagtagumpay nila ang ilang 
konsesyon, tulad ng pagbibigay ng 
upuan sa kababaihang buntis, maliliit 
lamang ito kumpara sa mga problemang 
kinakaharap nila. Umaayon naman 
ang management sa mga posisyong 
inihahapag ng mga manggagawa, ngunit 
napakaliit ng mga pag-unlad sa kanilang 
kondisyon sa paggawa.
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Mga Unang Pagsisikap sa 
Pag-oorganisa

Nagsimula ang mga pagsisikap 
makapagbuo ng unyon sa Daiho-LTI 
noong 2001. Ngunit noong 2003 na 
lamang ito nagtuloy nang lumapit ang 
ilang natanggal na manggagawa sa 
CWELD (Center for Workers’ Education 
and Leadership Development), isang 
labor institution sa Laguna. Tinulungan 
sila ng CWELD sa kanilang kaso at 
nagsagawa ng mga seminar hinggil sa 
pagbubuo ng unyon.

Ibinalik ng kompanya paglaon ang 
mga tinanggal. Sila na ang magpapatuloy 
ng mga pagsisikap na magmulat ng mga 
manggagawa sa pamamagitan ng mga 
lihim na talakayang grupo hinggil sa 
pangangailangan para sa isang unyong 
manggagawa.

Nagpatuloy pa sa loob ng tatlo 
hanggang apat na taon ang gawaing 
pagmumulat. Tuluy-tuloy namang 
nagpapatupad ng tanggalan ang 
management. Ngunit hindi nito 
nahadlangan ang unti-unting paglawak 
ng impluwensya ng mga organisador sa 
mga manggagawa.

Noong 2007, marahil ramdam ang 
mga pagsisikap ng mga manggagawa, 
nagbuo ng “Labor-Management 
Cooperation” ang management – na ayon 
dito ay mekanismo para sa diyalogo at 
pagresolba ng mga problema ng mga 
manggagawa. Ngunit ayaw nila itong 
tawaging “Labor-Management Council” 
dahil may kinalaman daw ito sa unyon.

Napag-isip ng hakbang na ito ng 
management ang mga manggagawa: 

Dapat ba nila itong ilantad at tutulan 
bilang pagtatangka ng management na 
iligaw ang kanilang pagsisikap sa pag-
oorganisa, o dapat ba silang maging mas 
praktikal, tanggapin at gamitin ito para sa 
kanilang bentahe?

Nagsagawa ng masinsinang talakayan 
ang mga manggagawa.

Sa isang banda, may naniniwalang 
may dalang panganib ang iskema, 
dahil maaari itong gamiting dahilan ng 
management para hindi na mag-unyon 
ang mga manggagawa. Karamihan din 
ng mga LMC ay pinapanguluhan ng 
management, at isa o dalawang kinatawan 
lamang ng manggagawa ang nakakaupo. 
Alam din nila ang mga panganib na baka 
makabig ng management ang mga lider-
obrero – tulad ng mga dilawang lider-
unyon – kapag isinasagawa ang diyalogo 
sa maliliit na organong kontrolado ng 
management.

Sa kabilang banda naman ang mga 
may praktikal na pagtingin. Naniniwala 
din sila sa panganib na maaaring idulot 
nito, ngunit hindi pa sila handang 
magdeklara ng unyon. May mga ligal 
na rekisitos pang kailangang sundin 
at, mas mahalaga, kailangan pang 
matiyak ang kanilang kakayahan 
sa pagpapakilos ng mayorya o, sa 
minimum, ng signipikanteng bilang ng 
mga manggagawa.

Nagpasya sa kalaunan ang grupo na 
lumahok sa LMC. Ngunit lalahok lamang 
sila kung tatanggapin ng management 
ang kanilang mga kondisyon. Nagkaisa 
ang mga manggagawa na gamitin itong 
lunsaran ng laban para sa kanilang 
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kahilingan at upang mapalahok 
ang mga manggagawa sa iba’t ibang 
aksyong ilulunsad nila sa proseso ng 
kanilang paglahok. Gagamitin nila 
itong pagkakataon upang maitaas 
ang kamalayan ng mga manggagawa 
hanggang makapagtipon sila ng sapat 
na lakas upang ihayag na ang kanilang 
unyon. Nagsagawa sila ng mga talakayan 
sa maliliit na grupo hinggil sa layunin 
at taktika sa paglahok sa LMC. Ipinirmi 
rin nila ang kanilang mga kahilingan at 
namili ng kanilang mga kinatawan.

Inihapag ng mga manggagawa ang 
kanilang kahilingan sa management. Una 
sa kanilang kahilingan ang pagtatayo 
ng istrukturang magpapalapad sa 
partisipasyon ng mga manggagawa sa 
LMC. Kabilang dito ang:

A. Pantay na bilang ng mga kinatawan 
ng management at ng mga manggagawa;

B. Paghahatian ang mga pwesto 
ng pamumuno sa lahat ng antas ng 
LMC sa pagitan ng mga kinatawan ng 
management at manggagawa;

C. Magtatayo ng steering (o executive) 
committee na bubuuin ng pangulo, 
pangalawang pangulo, secretary 
at treasurer. Tatanganan ng isang 
manggagawa ang bawat posisyon, na may 
katapat na kinatawan ng management na 
aakto bilang ‘adviser’;

D. Isang kinatawan ng manggagawa 
mula sa bawat departamento sa 
produksyon;

E. Mga komiteng tulad ng: wage and 
benefits, family welfare, cooperative, 
health, ethics, canteen at women.

Ikalawa, tumanggi ang mga 
manggagawang isama ang usapin ng 
“quality production” dahil papabor 
lamang ito sa management. Iginiit nilang 
mga usapin ng manggagawa ang dapat 
talakayin sa mga pulong ng LMC.

Ikatlo, iginiit din ng mga lider-
manggagawa ang pagluluwag sa 
kwalipikasyon para sa mga kinatawan. 
Ayon sa management, iyun lamang may 
rekord ng ‘perfect attendance’ sa trabaho 
dapat; iginiit ng mga lider na maaari 
na ang may dalawang araw na absent. 
Gusto ng management na walang rekord 
ng anumang aksyong pandisiplina ang 
magiging kinatawan; tinanggihan ito ng 
mga manggagawa. Nanalo ang mga lider-
manggagawa sa dalawang usapin.

Gumana ang LMC noong 2008, 
makaraan ang isang taon ng negosasyon 
sa pagitan ng mga lider-manggagawa at 
management.

Ngunit umaabot na sa rurok ang pag-
oorganisa sa planta sa Laguna. Mayroon 
ding mga di-planado’t ispontanyong 
aksyon ng mga manggagawang hindi na 
matiis ang kondisyon sa paggawa sa loob 
ng planta.

Sa partikular, nagpapakita ng papataas 
na militansya ang ilang kababaihang 
manggagawa. May mga kaso ng chanting 
at pag-iislogan sa loob ng mga linya 
ng produksyon kapag may nagiging 
tunggalian sila sa mga bisor.
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Nag-organisa ng opisyal na launching 
ng LMC ang management. Ginamit 
itong pagkakataon ng mga manggagawa 
upang ihayag ang kanilang kahilingan 
para sa dagdag na sahod. Bago ang 
pormal na pagbubukas, binasa nila ang 
isang panalangin na naglalaman ng 
mga kahilingan ng manggagawa para 
sa dagdag na sahod at mas mahusay na 
kondisyon sa paggawa. Ngunit nagalit 
ang mga kinatawan ng management, at 
tinawag na kalapastanganan ang aksyon 
ng mga manggagawa. Nagsampa sila ng 
kasong insubordination sa mga lider-
manggagawang tumangging tumigil 
magbasa kahit na ipinag-utos na ito ng 
management. 

Hindi nito napigilan ang mga 
manggagawa sa paglulunsad ng “tahimik” 
na mga kilos-protesta. Inihapag nila 
sa grievance ang usapin. Nagpasya ang 
management na huwag nang maglabas ng 
nakasulat na babala. 

Bilang bahagi ng kanilang kampanya 
para sa dagdag na sahod, naglunsad 
ang mga manggagawa ng kampanyang 
pagsusuot ng itim na ribbon. Sa 
Christmas Party na inorganisa ng 
kompanya noong 2007, nagsuot ng 
itim na t-shirt ang mga manggagawa at 
nanatili silang tahimik hanggang matapos 
ang mga talumpati ng mga kinatawan ng 
management. 

Layunin ng mga “tahimik” na kilos-
protesta at ng pagbabasa ng ‘dasal’ na 
makuha ang atensyon ng presidente 
ng kompanya na gustong tuwirang 
makaharap ng mga manggagawa. 
Nagtagumpay sila. Sa tingin ng mga 
opisyal ng unyon, ang mga ito rin ang 

nagtulak sa management na magsagawa 
ng regular na pagpupulong ng LMC.  
Nakita ng management kung gaano 
kalapad ang suporta ng mga manggagawa 
para sa kanilang mga lider – at ito ay 
kailangang mahadlangan.

Alam ito ng mga lider-manggagawa. 
Dahil sa mga aksyon na kanilang 
pinangunahan, hindi na masyadong takot 
ang mga manggagawang magpahayag 
ng mga hinaing. Pinabilis pa nila ang 
kanilang pag-oorganisa.

Alam nilang mas titindi pa ang 
laban sa hinaharap, kaya’t diniinan 
nila ang pagbibigay ng edukasyon sa 
mga manggagawa. Sa tulong ng mga 
labor institution nagsagawa sila ng mga 
seminar hinggil sa tunay na unyonismo 
at iba pang isyung may kaugnayan 
sa paggawa. Halos 80-90% ng mga 
manggagawa ang dumalo, at  malaki 
ang naging papel nito sa pagtataas 
ng kumpyansa at kagustuhan nilang 
ipaglaban ang kanilang karapatan.

Isinasagawa minsan kada isang buwan 
ang mga pulong ng LMC.

Unang hiniling ng mga manggagawa 
ang P125  dagdag na sahod. Naglunsad 
din sila ng ‘tahimik’ na kampanya sa 
pamamagitan ng pagsusuot ng mga 
t-shirt na may islogan para sa dagdag na 
sahod sa mga outing at iba pang aktibidad 
ng kompanya.

Ngunit hindi ito pinagbigyan ng 
management dahil umano sa limitasyong 
pinansyal. Ibinigay ang iba nilang 
kahilingang tulad ng: 
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Ako si Mercy,  gradweyt ng dalawang-
taong kurso sa office management. 
Pinakamatanda ako sa apat na 
magkakapatid.

Una akong nag-apply sa kompanya 
noong 2006. Ito ang una kong trabaho, at 18 
gulang pa lamang ako noon.

Kinuha ako bilang kaswal na machine 
operator. Makalipas ang isang buwan, 
inilipat ako sa soaking department (na 
tinatawag na ngayong steaming department). 
Ayon sa management, mas bagay daw ang 
malaki kong katawan sa bago kong gawain. 

Nalaman ko kung ano ang ibig nilang 
sabihin. Noong panahong iyon,  bahagi ng 
proseso ang paglalagay ng mga produkto 
sa mainit na tubig. Iaahon ang mga ito 
pagkatapos, gamit ang strainer. Higit na 
mas mabigat ang mga produkto matapos 
malubog sa tubig. Minsan, nabali ang aking 
kamay nang buhatin ang aabot sa sandaang 
kilo ng mga produkto.  

Inilipat ako sa material control 
department hanggang matapos ko ang 
kailangang haba ng serbisyo ng mga 
probationary.  Natapos ang aking kontrata, 
at nawalan ako ng trabaho.

Noong 2007, tinawag akong muli ng 
kompanya. Itinalaga ako ulit sa material 
control department, muli bilang kaswal.

Minsan, nasa night shift ako nang 
kausapin ng isa sa mga lider ng unyon. Pero 
hindi ko masyadong naintindihan ang mga 
sinabi niya.

Hindi nagtagal, narinig ko ang ilang 
kasamahan kong nag-uusap tungkol sa 
pagsama sa rali sa Mayo Uno.  Sumama 
ako. Laking gulat ko nang sumigaw ng mga 
islogan ang mga kasamahan ko tungkol 
sa  “paglaya ng mga manggagawa mula sa 
pagsasamantala.”

Minsan, may sumulpot na isyu sa planta 
sa Batangas.  Sumali ako sa piket-protesta 
sa gate ng kompanya. Nang bumalik ako sa 
trabaho, naramdaman kong hindi maayos 
ang pakikitungo ng mga bisor ko. Naisip 
kong mag-resign na lang at nagpatulong 
sa isang kasamahan kong gumawa ng 
resignation letter. Kinumbinsi niya akong 
huwag ito ituloy.  Hindi ako pumasok na ng 
tatlong araw nang hindi nagsasabi sa mga 
bisor ko. 

Siguro’y nakiusap ang mga lider ng 
unyon sa management hinggil sa kaso ko. 
Pinuntahan nila ako sa bahay. Naroon ang 
mga magulang ko. Noon ko nalaman na 

sundan sa p. 75

•	 pagsasaayos ng wage distortion. 
Tatanggap na kapwa ang mga 
manggagawang arawan at buwanan ng 
mga wage order na inilalabas ng gobyerno

•	 pagbibigay-laya sa presidente ng 
unyon na magpalipat-lipat sa dalawang 

planta. Nakatulong ito nang malaki sa 
kanilang pag-oorganisa

•	 iba pang benepisyong tulad ng  
3-buwan na salary loan, 14th month 
bonus, dagdag na dalawang araw na 
vacation leave para sa mga may tenure na 
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limang taon pataas at dagdag na bonus 
para sa perfect work attendance mula 
P2,500 hanggang P3,000T. 

Nagdulot ng malawakang diskuntento 
sa mga manggagawa ang hindi 
pagbibigay ng management ng dagdag 
na sahod.  Natanto nila ang limitasyon 
ng kanilang kapangyarihan sa isang 
organong kontrolado pa rin sa esensya ng 
management  – tulad ng LMC. 

Pinabilis nila ang pag-oorganisa. 
Itinuro ng kanilang karanasan sa 

LMC ng pangangailangan para sa 
isang organisasyong kontrolado at 
pinamumunuan ng mga manggagawa, na 
siya namang  nagtulak sa pagkakatatag 
ng Workers’ Union of Daiho (Phils), Inc-
Independent  (WUDPI-IND).

Suliranin sa Pagsilang
Noong Enero 2009, nag-file ng 

petisyon para sa certificate of union 
registration ang mga manggagawa sa 
DOLE.

galing pala ako sa angkan ng mga unyonista:  
ang lola ko pala ay dating lider-unyon; 
gayundin, ang tatay ko ay miyembro ng 
unyon sa kanyang pinapasukang opisina.

Bumalik ako sa trabaho. Tinanong ako 
ng bisor ko kung balak kong mag-resign. 
Sabi ko’y hindi. Hindi na siya nagsampa ng 
kaso laban sa akin, at pinagsumite na lang 
ng nakasulat na paliwanag.

Minsan, sinigawan ng isang bisor 
ang kasamahan kong babae sa loob ng 
production area nang walang malinaw 
na dahilan.  Umiyak ang kasamahan ko.  
Kinumbinsi namin siyang magsumite ng 
incident report pero narinig kami ng bisor.  
Kinabukasan, naglabas ang bisor ng “NG” 
o “no good” na ebalwasyon sa isa naming 
produkto at pinagsumite kami ng nakasulat 
na paliwanag.

Tumanggi kami. 

Kinabukasan,  nakita ko ang bisor 
habang nagtatrabaho ako sa linya ko.  

Nakaramdam ako ng pagkainis na hindi ko 
mapigilan. 

Habang dumadaan siya, hindi ko 
napigilang humiyaw ng islogan tungkol sa 
paglaya ng mga manggagawa, at dapat na 
maging militante at matuto ring lumaban 
ang kababaihan.  Nagulat ako nang sumagot 
ang isa ko pang kasamahang babae. Nang 
tumingin ako, nakita kong nakangiti 
ang mga kasamahan ko. May isa ring 
manggagawang dumaan, at nakatawang 
tumango.

Ngayon, napagtanto ko na kung gaano 
kahalagang magsama-sama ang mga 
manggagawa. Nagpasya akong sumali sa 
unyon, at nagboluntaryong samahan ang 
aming mga lider laluna kapag may mga 
hearing sa labas ng planta tungkol sa aming 
mga hinaing. Dati,  may pagtingin akong 
dapat  mahalin ng mga manggagawa ang 
kanilang trabaho anuman ang mangyari, 
pero ngayon, natanto ko nang mas 
mahalagang maging determinado sa laban 
para sa mga karapatan ng mga manggagawa.

mula sa p. 74
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Nagpasya silang magkaroon lamang 
ng isang unyon para sa dalawang 
planta sa Laguna at Batangas, at 
nagtayo na lamang ng isang task force 
na magkokoordina at magkasamang 
magpaplano ng mga aksyon sa dalawang 
planta. 

Nagtagumpay ang unyon, ngunit 
kinwestyon ng management ang legalidad 
ng rehistro ng unyon, batay sa isang 
teknikalidad: hindi nakalagay sa rehistro 
ng unyon ang address ng planta sa 
Batangas. Kinansela ng Bureau of Labor 
Relations ang rehistro.

Nagprotesta ang unyon. Gayunpaman, 
naghanda na rin silang magparehistro 
sa ilalim ng bagong pangalan kung 
maggigiit ang management sa hindi 
pagkilala sa unyon. 

“Putulin ang Usbong”
Kalagitnaan ng Enero 2009 nang 

ipatupad ng management ang Voluntary 
Resignation Program (VRP) at nagsumite 
ng ulat na establishment termination 
sa DOLE dahil umano’y nalulugi ito. 
Kaunti lamang sa mga manggagawa ang 
pumaloob sa VRP.  Nagbigay-dahilan 
naman ang termination report para sa 
bagong tanggalan. Malinaw na kaso ito 
ng illegal dismissal dahil hindi sinunod 
ng management ang kinakailangang isang 
buwang termination notice. 

Nagsaliksik ang mga lider-
manggagawa hinggil sa kita ng 
kompanya. Nakita sa mga financial 
statement na isinumite nito sa mga 
ahensya ng gobyerno na patuloy itong 
kumita sa kabila ng pandaigdigang krisis. 

Natanto ng mga manggagawa nakatuon 
ang mga hakbangin ng kompanya sa 
paghadlang sa pagbubuo ng unyon. 

Nauna rito, napansin na ng mga 
manggagawa ang papadalas na panonood 
ng mga security guard ng kompanya 
sa mga pagtitipong manggagawa.  
Kinukunan din nila ng litrato ang mga 
lider-manggagawa.  Napansin din 
nila ang paghigpit ng pagmamatyag 
ng mga kinatawan ng management:  
ginawaran ng 30 araw na suspensyon 
ang isang manggagawang nakatulog 
sa oras ng trabaho; sinampahan ng 
kasong illegal mass action at tinanggal 
ang ilang manggagawang tumangging 
mag-overtime nang dalawang oras dahil 
dalawang linggo nang nago-overtime. 
Kabilang dito ang sekretarya ng unyon.

Noong Pebrero 2009, mahigit 
100 manggagawa ang tinanggal ng 
management. Grupu-grupong dinala ang 
mga manggagawa ng pulutong ng mga 
security guard ng kompanya at ng PEZA 
sa isang kwarto kung saan binigyan sila 
ng termination notice ng kompanya.  
Nagprotesta ang ikalawang batch ng mga 
manggagawa kung saan kasama ang mga 
lider-unyon. Ikinulong sila sa kwarto 
nang ilang oras nang walang pagkain, at 
binutasan ang mga ID upang hindi na 
makapasok sa LTI kahit para makipag-
transaksyon sa Daiho o mag-apply ng 
trabaho sa ibang kompanya. Nagsampa 
ng kasong illegal dismissal ang mga 
manggagawang tinanggal.

Sa buwan ding iyon, nagsampa ng 
kasong preventive mediation ang unyon 
sa National Conciliation and Mediation 
Board o NCMB. Ngunit nagpatuloy ang 
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mga tanggalan. Nag-file ng NOS ang 
unyon bandang Marso 2009.

Noong Oktubre,  nakatangap ng 
paborableng desisyon ang unyon hinggil 
sa kanilang petisyon para sa Certification 
Election na isinampa nila sa Kalihim ng 
DOLE. Ngunit lipos ng problema ang 
unyon: tinanggal na ng kompanya ang 
marami sa mga opisyal at kasapi nito. 

Nagpalipas sila ng panahon sa kabila 
ng paborableng desisyon at nagpatawag 
sa halip ng local election upang masukat 
ang natitira pa nilang lakas.  Walang 
lumaban. Itinuring nila itong tagumpay 
dahil lumahok ang mahigit 70% ng mga 
manggagawa, tanda ng kanilang patuloy 
na kumpyansa sa pamunuan ng unyon.

Noong Enero 2010, isinagawa ang 
CE. Nanalo ang unyon sa kabila ng 
mga pagtatangka ng management na 
hadlangan ang kanilang tagumpay.

Naging panahon ito upang palakasing 
muli ang pag-oorganisa; upang mapalitan 
ang mga tinanggal na lider, at pasiglahing 
muli ang gawaing edukasyon sa hanay ng 
mga manggagawa.

Hindi nagtagal,  naharap na naman 
ang unyon sa panibagong hamon :  
dumating ang bali-balitang magsasara 
ang kompanya.  Sa ngayon, nananatili 
pang isang tanong kung malalagpasan ito 
ng unyon. 

Ayon sa isang opisyal ng unyon: 
maaaring hindi kami laging 
magtatagumpay sa aming mga laban para 
sa pagtatanggol ng aming trabaho, pero 
saan man kami mapunta, makakatiyak 
kaming lagi naming oorganisahin ang 
mga manggagawa, tutulong kaming 
mawala ang kanilang takot, at ibubukas 
ang kanilang isip sa pangangailangang 
magkaisa…” ■
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ANG KARANASAN NG WAC SA 
PAG-OORGANISA SA CEPZ
Ibang panahon ang 1995. Noon isinulong ang Proyektong CALABARZON bilang 
sentrong modelo ng kaunlarang industriyal sa Timog Katagalugan dito pangunahing 
itinataguyod ang mga sonang pang-ekonomiya at industriyal bilang mga kaakit-akit 
na lugar-pamumuhunan para sa mga dayuhang kapitalista. Sa panahon ding ito, 
mga tahimik na bulong lamang ang aktibismo at protesta sa loob ng engklabo ng 
Cavite Export Processing Zone (CEPZ, na ngayon ay opisyal na tinatawag na Cavite 
Economic Zone o CEZ ) sa Rosario, Cavite.

Noong Nobyembre 30, 1995, itinayo 
ng aktibistang pari at tagapagtaguyod ng 
mga manggagawa na si Rev. Father Jose 
Dizon ang Workers Assistance Center 
(WAC) bilang mapagpasyang tugon sa 
paghingi ng tulong ng mga manggagawa 
sa CEPZ para sa disenteng kalagayan sa 
paggawa. Itinayo ang WAC sa kaarawan 
ni Andres Bonifacio, pambansang bayani 
na nagmula sa uring manggagawa.

Bilang kura-paroko ng Most Holy 
Rosary Parish sa Rosario, Cavite, 
itinatag ni Fr. Joe ang WAC bilang isang 
socio-pastoral program ng Simbahan. 
Adhika nitong makapagbigay ng 
serbisyo at tulong para sa pagtatanggol 
at pagpapaunlad ng karapatan at 
kagalingan ng mga manggagawa bilang 
tao at pwersang panlipunan. Kumuha 
ng gabay at inspirasyon si Father Joe sa 
mga panlipunang turo at doktrina ng 
Simbahang Katolika na nagtataguyod 
ng kahigitan ng dignidad ng tao kaysa 
kapital.

Mapangahas at napapanahon ang 
pagkakatatag ng WAC nang panahong 
iyon dahil laganap subalit tahimik na 
nagaganap ang mga paglabag sa mga 
batayang karapatan ng mga manggagawa 
sa loob ng mga sonang pang-
ekonomiya at engklabong industriyal. 
Napagsasamantalahan sila dahil hindi 
nila alam ang kanilang mga karapatan. 
Nag-ukit ng takot at pangamba sa mga 
manggagawa kaugnay ng kanilang 
kaligtasan at hanapbuhay ang maraming 
taon ng implementasyon ng No-Union-
No-Strike (NUNS) Policy ng lumipas na 
administrasyon ni Gobernador Juanito 
Remulla ng Cavite. Ipinalaganap ng 
administrasyong Remulla, Philippine 
Economic Zone Authority (PEZA), at 
ng mga kapitalista sa loob ng sonang 
pang-ekonomiya ang mga kaisipan na 
ang pagrereklamo at ang pag-uunyon 
ay magbubunga ng pagsasara ng mga 
pabrika; kawalan ng hanapbuhay; at sa 
gayo’y na blacklisting laban sa empleyo sa 
hinaharap; at ng pagkakabansag bilang 
komunista o pulahan.
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Sa gitna nito, walang institusyong 
matakbuhan ang mga manggagawa 
upang mahingan ng tulong. Atubili 
silang dumulog sa DOLE dahil sa 
takot na lalong mailagay sa peligro ang 
kanilang mga katayuan sa hanapbuhay 
kapag itinawag ng DOLE sa kompanya 
ang kanilang mga hinaing. May mga 
pagkakataon ding pinapayuhan ng DOLE 
ang mga manggagawa na tanggapin 
na lamang ang alok na bayad ng mga 
kompanya dahil mahihirapan pa sila 
kung sila ay magsasampa ng kaso. 
Sa kabilang banda, ang mga lokal na 
pamahalaan ay walang hurisdiksyon at 
ngipin sa mga usapin sa paggawa sa loob 
ng mga sonang pang-ekonomiya.

Nang magsimula ang WAC, dinagsa 
ito ng mga reklamo, pangunahin kaugnay 
ng hindi makatwirang pagtanggal 
o suspensyon sa trabaho; wala sa 
minimum na sahod; di binabayarang 
hulog sa SSS (Social Security System); 
mahigpit at di makatwirang probisyon 
sa mga company rules and regulations 
(CRR) kung saan halos bawal na ang 
umihi at pagngiti sa oras ng trabaho; 
kakulangan sa bentilasyon na nagtutulak 
sa ilang manggagawa na magdala ng 
sariling electric fan sa loob ng lugar-
paggawa; panghihipo, panghahalik, 
pananakit, panlalait at pagmumura ng 
mga dayuhang kapitalista, manager, 
at superbisor; hindi pagbabayad ng 
overtime (overtime thank you o OTY 
sa katawagan ng mga manggagawa); at, 
pag-iral ng kalakarang apprentice at ng 
fire-and-rehire pagkatapos ng limang 
buwang kontrata.

Kung kaya naman unang sumikad na 
serbisyo ng WAC ang legal assistance. 

Ang serbisyong ito ang nag-ugnay sa 
WAC sa mas malawak na bilang ng mga 
manggagawa at pangunahing nag-asikaso 
sa mga karaingan ng mga manggagawa 
sa paghahanapbuhay. Ito rin ang 
panimulang nagbukas sa isipan ng mga 
manggagawa sa kanilang mga saligang 
karapatan at pamamaraan ng paglaban.

Gayunman, nakita ng WAC na hindi 
sasapat ang pagbibigay ng tulong at 
serbisyo lamang upang maresolba o 
mapigilan ang mga kaso ng paglabag 
sa karapatan ng mga manggagawa. 
Higit sa lahat, kailangang buuin ang 
kolektibong lakas ng mga manggagawa 
sa loob ng pagawaan para maipagtanggol 
at maitaguyod nila ang kanilang 
mga karapatan at kagalingan sa 
paghahanapbuhay.

Sa isinagawang pag-aaral ng WAC 
noong 1996 sa CEPZ, nakita nito 
na organisado ang lahat ng mga di-
maiiwasang makatunggali ng mga 
manggagawa sa loob ng sonang pang-
ekonomiya maliban sa mga manggagawa 
mismo. Organisado sa ilalim ng Cavite 
Econonic Zone Investors Association 
(CEZIA) at sa iba’t iba pang asosasyon 
ang mga kapitalista. Organisadong 
nagtutulungan din ang DOLE, PEZA,  
ang panlalawigang pamahalaan, at mga 
pwersang panseguridad – PEZA Police, 
PEZA Guards, at Philippine National 
Police (PNP).

Kaya sa maagang yugto pa lamang ng 
adbokasiya ng WAC para sa karapatang 
pangmanggagawa, ang gawaing pag-
oorganisa ang tumayong pinakapuso 
ng institusyon at sentral na programa at 
serbisyo sa mga manggagawa. Ang iba 



80Liyab at Alipato

pang serbisyo at programa ay nagsisilbi at 
nagtataguyod sa gawaing ito.

Sa programa ng gawaing pag-
oorganisa, pangunahing naging layunin 
nito na tulungan ang mga manggagawa 
sa pagbubuo ng unyon. Ang mga 
manggagawang di pa handa sa pag-
uunyon ay tinulungang magbuo ng 
isang samahan sa pagawaan na handa 
nilang yakapin, tanggapin, at itaguyod 
bilang panimulang ekspresyon ng 
kanilang pagkakaisa para sa kanilang 
mga karapatan at kagalingan. Itinaguyod 
at ipinalaganap ng WAC ang islogang 
“Sama-samang Tulungan, Sama-
samang Tanggulan” sa hanay ng mga 
manggagawang kanyang siniserbisyuhan.

Sa mahigit 15 taon ng pag-iral ng 
WAC sa kasalukuyan, nakapagtayo ito 
ng higit sa 50 unyon at nakapagbigay-
serbisyo sa higit sa 30,000 manggagawa. 
Nakapagtayo din ito ng dalawang 
subcenters sa estratehikong pook-
industriyal sa Cavite - sa Carmona 
noong 1997 at sa General Trias noong 
1998 upang tugunan ang mga paghingi 
ng tulong ng mga manggagawa sa 
iba pang sonang pang-ekonomiya sa 
lalawigan. At taong 1999, nagbukas 
din ng subcenter ang WAC sa kalapit 
na lalawigan ng Batangas kung saan 
mabilis na dumadami ang mga sonang 
pang-ekonomiya.

Sa kabila ng matagumpay na 
pagseserbisyo na maorganisa ang mga 
manggagawa, napakaliit pa rin ng 
porsyento ng mga manggagawa ang 
naaabot at natutulungang mag-organisa 
ng WAC. Gayunpaman, napakalaking 
igpaw na nito mula sa iilang unyon na 

nakapailalim sa Trade Union Congress 
of the Philippines (TUCP), Federation 
of Free Workers (FFW), at Alyansa ng 
Manggagawang Obrero (AMO); at lokal 
sa Cavite na Kristong Manggagawa nang 
magsimula ang WAC noong 1995.

Ang Kalagayan ng mga 
Manggagawa sa CEPZ 

Tumuntong sa solidong batayan at 
obhetibong pag-unawa sa mga kondisyon 
sa loob ng sonang pang-ekonomiya ang 
mga hakbangin at programa ang WAC. 
Tiniyak nitong lubos nitong nauunawaan 
ang sitwasyong hinaharap ng mga 
manggagawa sa araw-araw.

Mula Hunyo hanggang Nobyembre 
1996, nangalap ang isang pangkat 
ng mananaliksik ng mga saligang 
impormasyon mula sa mga manggagawa 
ng sonang pang-ekonomiya. Gayundin, 
kinapanayam ng grupo ang mga opisyal 
ng ahensya sa paggawa ng pamahalaan at 
mga kinatawan ng mga namumuhunan 
sa engklabo.

Ang resulta ng pag-aaral ay umayon 
at nagpatibay sa naunang pagsisiyasat na 
isinagawa ng WAC mula Abril hanggang 
Mayo 1996 at ng Urban Missionaries 
Foundation noong 1995. Nagbigay ito 
ng masaklaw at malalim na larawan 
ng kalagayan ng mga manggagawa sa 
CEPZ. Nagbigay ng katawan at kaluluwa 
sa mga hiwa-hiwalay na hinaing na 
tinanggap ng Simbahan at WAC mula sa 
mga manggagawa sa nakaraan ang mga 
pagsusuri at kongklusyong nahango mula 
dito.
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Ipinakita ng pag-aaral na ang mga 
reklamo kaugnay ng mababa at wala sa 
minimum na sahod, walang bayad at 
pwersahang overtime, di makatwirang 
pagtanggal sa hanapbuhay, mahigpit na 
CRR, di pagbabayad sa mga benepisyo 
at mataas na kota sa produksyon ay ilan 
lamang sa matitinding pagsasamantalang 
nararanasan ng mga manggagawa sa loob 
ng sonang pang-ekonomiya.

Halos walang hadlang na naipatutupad 
ng mga kapitalista ang pagsasamantala 
sa manggagawa dahil sa kawalan o 
kakulangan ng mga manggagawa ng 
kaalaman sa kanilang mga karapatan. 
Pinasidhi ito ng kawalan ng proteksyon 
sa manggagawa mula sa mga ahensya ng 
pamahalaan at mga magkakatunggaling 
batas at patakaran sa paggawa. Bukod 
pa ang mga “black propaganda” laban 
sa pag-uunyon at mga pananakot na 
magtutuloy sa kawalan ng trabaho 

at paratang na komunista ang 
pagrereklamo.

Isa rin sa mga kongklusyon ng 
pag-aaral ang pagiging mabuway ng 
paghahanapbuhay sa loob ng CEPZ. Ang 
katayuang regular ay hindi kaseguruhan 
sa trabaho. Ang walang sagabal na 
pagtanggal ng kompanya sa mga 
manggagawa kung kailan nito gustuhin, 
ang katangian ng mga pabrika na nakaasa 
sa order mula sa mga dayuhang brands 
at mga distributor, ang pangkalahatang 
oryentasyon ng mga industriya para sa 
eksport, ang kabuuang kalagayan ng 
disempleyo sa bansa, ang mga espesyal 
na insentibang ipinagkakaloob sa mga 
namumuhunan sa loob ng sonang pang-
ekonomiya at ang kawalan ng tunay na 
organisasyon ng manggagawa ay mga 
kalagayang nag-aalis ng katiyakan sa 
hanapbuhay.

Ang malawak na Cavite Export Processing Zone kung saan tumutulong mag-organisa 
sa mga manggagawa ang WAC

go
og

le
 e
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th
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Panimula na ring nasilip sa 
ginawang pag-aaral ang tiskemang 
kontraktwalisasyon sa paggawa na 
malaganap na ngayon.

Ang mga impormasyon, pagsusuri 
at kongklusyon ng pag-aaral na ito ay 
inilathala ng WAC noong 1996 sa isang 
pamphlet na may pamagat na “Ang 
Kalagayan ng mga Manggagawa sa Cavite 
Export Processing Zone” o AKMC.

Nagsilbing panimulang aralin ng 
WAC ng AKMC na ibinibigay sa mga 
manggagawa upang ipaunawa sa kanila 
ang kondisyon ng paghahanapbuhay sa 
buong sonang pang-ekonomiya at iugnay 
ang kanilang mga kondisyon sa kani-
kanilang pabrika sa kabuuang kalagayan 
ng enklabo at bansa.

Mabilis na naghawan ng landas para 
sa pag-uunyon ng mga manggagawa ang 
pagpapalaganap ng AKMC. Binuksan 
nito ang kamalayan ng mga manggagawa 
sa iba’t ibang mukha ng pang-aabuso 
at pagsasamantala sa pagawaan at 
binasag ang kanilang takot sa pag-
uunyon. Binuksan din nito ang kanilang 
isipan na panimulang maunawaan ang 
mga usapin at kontra-manggagawang 
epekto ng globalisasyon sa kanilang 
paghahanapbuhay.

Mga Ginamit na Taktika sa 
Pag-oorganisa

Nang magsimula ang serbisyo ng 
WAC sa CEPZ ay mayroong higit sa 
36,000 manggagawa at 166 na operational 
na pagawaan. Halos wala pa sa limang 
porsyento ang unyonisado na nakapaloob 
sa 10 chartered union na nasa ilalim ng 

TUCP at AMO. Ang maliit na bilang 
ng unyon na ito ay mapayapang umiiral 
nang halos lingid sa kaalaman kanilang 
itinuturing na miyembro. Bagaman 
mayroon diumanong CBA ang ilan,  
hindi naman aktibo ang kalakhan. Hindi 
kilala ng kasapian ang mga opisyales 
ng unyon dahil pawang mga itinalaga 
lamang ng pederasyon.

Malakas at malaganap ang anti-
KMU na propaganda sa mga pagawaan 
bagaman walang konsepto ng pulahan 
o dilawang unyonismo ang mayorya ng 
mga manggagawa at wala rin naman 
ni isang unyon ang KMU sa CEPZ 
nang panahong iyon. Malakas na agos 
pailalim din ang kampanya ng mga 
kapitalista na bawal mag-unyon, at ng 
PEZA na umiwas sa pag-uunyon ang 
mga manggagawa upang di mawalan ng 
trabaho. Kaya sa kalakhan, negatibo ang 
umiral na konsepto ng unyon sa mga 
manggagawa – kasingkahulugan ito ng 
represyon, pagkawala ng hanapbuhay, 
pagsasara ng pabrika, at pagbebenta ng 
mga opisyales ng kanilang kapakanan.

Kasabay ng pagpapaunawa sa 
karapatang mag-unyon at kolektibong 
pagkilos ay pinagsumikapang basagin 
ng WAC ang pananahimik ng mga 
manggagawa at ang anumang takot na 
naitanim sa kanila ng mahabang panahon 
ng represyon at paninira sa unyonismo. 
Alam ng WAC na upang maramdaman 
ng manggagawa ang kanilang lakas, 
kailangan silang magtipon, magtalakayan 
at kumuha ng lakas mula sa isa’t isa para 
mapangibabawan ang mga agam-agam.

Nagsimula ang pagpapalaganap 
ng pag-iral at serbisyo ng WAC sa 
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pamamahagi ng mga polyeto (leaflets 
at flyers) sa harapan ng CEPZ at sa mga 
boarding houses ng mga manggagawa 
na nasa mga komunidad sa paligid 
nito. Laman ng mga polyetong ito ang 
mga serbisyo at programa ng WAC na 
iniaalok sa mga manggagawa. Dahil 
isang programa ng Simbahan ang 
WAC, mabilis at maramihang umakit 
ito ng mga manggagawa lalo na sa 
hanay ng mga palasimba. Hindi rin 
naging mahirap sa mga organisasyon ng 
simbahan, ilang pulitiko, mga magulang, 
at kapwa-manggagawa mismo na ilapit 
ang mga problemadong manggagawa sa 
WAC dahil sa relasyon nito sa Simbahan.

Ginawang isang tuluy-tuloy na 
kampanya sa loob at labas ng CEPZ at sa 
mga boarding houses ang pagpapakilala 
sa WAC at sa kanyang mga serbisyo at 
programa. Dumagsa ang mga walk-in na 
manggagawa. Mula sa mga walk-in na 
ito, kasabay ng iba pang manggagawang 
inuugnayan ng mga organisador at 
mga manggagawang binibigyan ng 
legal assistance, iniluwal ang mga 
unyonista na maglalantad sa mapang-
api at mapagsamantalang kalagayan ng 
paghahanapbuhay sa pinakamalaking 
sonang pang-ekonomiya ng bansa.     

Sa maagang yugto ipinalaganap 
ng WAC ang mga panlipunang turo 
ng Simbahan sa pamamagitan ng 
Bible study, prayer meeting, retreat at 
rekoleksyon, at misa. Sa pamamagitan ng 
ganitong mga pagtitipon ay naipadama 
sa mga manggagawa ang kahalagahan 
ng dignidad ng isang tao at ang pagkilos 
at paglaban para mapanatili ito. Higit sa 
lahat, nagsilbi itong pagkakataon upang 
makaugnay sa maraming manggagawa. 

Ang pag-alam sa petsa ng kaarawan 
ng manggagawa at ang pagdiriwang 
nito nang sama-sama na may simpleng 
salu-salo sa opisina ng WAC ay naging 
mabisang pamamaraan sa panimulang 
pag-oorganisa ng mga manggagawa. 
Sa pamamagitan ng ganitong okasyon, 
maramihang natitipon ang mga 
manggagawa para makalikha ng 
talakayan at pagsisiyasat sa pagawaan. 
Ang paglulunsad ng mga picnic, regular 
na dalaw sa mga boarding houses, research 
interview, workshop, forum, discussion 
group, concert at pangkulturang 
pagtatanghal ang iba pang pamamaraang 
ginamit upang makapagtipon at 
panimulang maabot ang malaking bilang 
ng mga manggagawa.

Sa lahat ng pagkakataong natitipon 
ang mga manggagawa, nagpapalitan 
sila ng kanilang mga karanasan, 
nagtatalakayan ng iba’t ibang isyu sa 
pabrika, at nag-iisip ng mga hakbanging 
maaari nilang gawin. 

Solidarity of Cavite Workers
Isang suliranin sa maagang yugto 

ng pag-oorganisa sa mga manggagawa 
ang porma ng organisasyon dahil sa 
kalakhan, hindi pa handa ang kaisipan ng 
mga manggagawa para sa pag-uunyon. 
Bagaman di pa lubhang laganap, umiiral 
na sa maraming pagawaan sa CEPZ ang 
kontraktwalisasyon sa pamamagitan 
ng limang-buwang kontrata laluna sa 
industriya ng garments at elektroniks. 
Bukod pa dito ang maramihang 
pag-iral din ng mga manggagawang 
aprentis, learner, probationary, at 
pakyaw na ginagamit na katunggali 
laban sa mga manggagawang regular 
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ng mga kapitalista. Umiiral din ang 
Labor-Management Council (LMC) na 
tuwirang sagka sa pag-uunyon ng mga 
manggagawang regular.

Isinilang mula sa nabanggit na 
sitwasyon ang Solidarity of Christian 
Workers o “SCW.” Nagsibi itong taktikal 
na pormasyon sa maagang yugto ng 
pag-oorganisa sa pagawaan hangga’t 
di pa handa ang manggagawa sa pag-
uunyon. Dahil di isang unyon ang 
SCW, at itinayo ito ng WAC na isang 
programa ng Simbahan, magaan ang 
naging pagtanggap ng mga manggagawa 
dito. Hindi kinakitaan, maging ang 
management ng mga kompanya na 
may pormasyong SCW, ng marahas o 
mapanupil na pakikitungo dito hanggang 
bago umupo ang gobyernong Arroyo 
noong 2001.

Ang mga unang balangay ng SCW 
sa loob ng CEPZ ay naitayo sa Philips 
Export Industries at Horei Philippines 
noong 1996. Isinagawa ang unang 
asembliya nito noong Abril 1997 na 
dinaluhan ng mga manggagawa mula sa 
26 na pabrika. Sa ginanap na espesyal 
na kumbensyon noong Abril 1998, 
ginawang Solidarity of Cavite Workers 
ito dahil nagtataglay ng diskriminasyon 
ang “Christian” sa pangalan ng SCW 
sa mga di-Kristiyanong manggagawa, 
tulad ng mga Muslim. Sa kumbensyon 
ding ito pinagtibay ang katangian ng 
SCW bilang panlalawigang alyansa ng 
mga manggagawa na bubuuin ng mga 
kasaping indibidwal, mga balangay 
ng SCW sa pagawaan, mga unyon na 
anuman ang kulay-pulitikal, at iba pang 
samahan ng mga manggagawa.

Taong 1998 nang basagin ng SCW 
ang pananahimik at takot ng mga 
manggagawa. Isinagawa ng isang 
balangay ng SCW sa Samma Corporation 
na may mahigit 100 kasapi ang unang 
martsa-protesta patungo sa harapan ng 
administrasyon ng PEZA sa CEPZ upang 
tutulan ang maramihang suspensyon at 
tanggalan bunga ng pagtanggi ng mga 
manggagawa sa pwersahang obertaym. 

Sa pamamagitan ng balangay ng SCW, 
nabigyan ng oportunidad at karanasan 
ang mga manggagawa na magpatakbo 
ng sariling organisasyon sa pagawaan, 
mamuno at mangasiwa ng kasapian, 
magplano at magpatupad, maglunsad ng 
mga non-production-related na pagkilos 
at makipagnegosasyon, at gumampan ng 
mga gawain at responsibilidad habang 
inihahanda pa ang kanilang kaisipan 
at mga rekisito sa pagtatayo ng unyon. 
Mahigit 90% ng unyong naitayo ng WAC 
ang nagsimula bilang mga balangay ng 
SCW.

Itinatayo ang balangay ng SCW sa 
isang pagawaan kapag mayroon nang 
di-bababa sa 25 manggagawa ang 
kasapi. Hindi hadlang sa pagsapi ang 
katayuan ng hanapbuhay sa pagawaan-
kontraktwal, aprentis, kaswal, o 
pakyaw ay ipinapaloob kasama ng mga 
manggagawang regular. Kahit maitayo 
ang unyon, maaari pa ring umiral ang 
balangay ng SCW sa iisang pabrika bilang 
organisasyon ng mga manggagawang 
hindi regular at ng mga hindi pa handang 
sumapi sa unyon.

Naging pangunahing tungkulin ng 
balangay ng SCW ang magrekrut ng 
maraming kasapi, dumalo at magpadalo 
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sa mga pag-aaral, tumulong sa paggawa 
ng panlipunang pagsisiyasat sa pagawaan, 
dumalo at magpadalo sa mga aktibidad 
na inilulunsad, at tumulong sa pag-
ugnay ng mga manggagawa sa mga target 
organisahing pagawaan. Ipinatupad 
ng SCW ang islogang “Sama-samang 
Tulungan, Sama-samang Tanggulan” sa 
pagsusulong ng kanilang mga lehitimong 
kahilingan. “Ang laban ng isa, laban 
ng lahat” ang naging kongkretong 
ekspresyon nito sa lahat ng lokal na 
labanan na kinasangkutan ang unyon at 
balangay ng SCW.

Iniluwal mula sa mga balangay ng 
SCW ang mga unyon sa loob ng CEPZ 
at sa iba pang sonang pang-ekonomiya 
sa Cavite, at mula sa mga unyon at 
balangay na ito iniluwal ang mga pultaym 
na organisador mula sa hanay ng mga 
manggagawa. Mula 1996 hanggang 2001, 
umabot sa mahigit 30 independyenteng 
unyon at balangay ng SCW ang bilang ng 
naorganisa. 

Iba pang Mahahalagang Tulong 
sa Gawaing Pag-oorganisa

Malaking tulong sa gawaing pag-
oorganisa ang malapit na lokasyon ng 
tanggapan ng WAC sa CEPZ. Nagsilbi 
itong alternatibong lugar sa mga 
manggagawa habang nagpapalipas 
ng oras bago umuwi. Mabilis na 
naisasangguni sa mga organisador ng 
WAC ang mga usapin sa pagawaan at 
madalas na nagaganap ang integrasyon sa 
hanay ng mga manggagawa. Nagpatibay 
ito sa mga relasyon at tulungan ng 
mga manggagawa mula sa iba’t ibang 
pagawaan, at ng relasyon ng mga 
manggagawa at ng WAC.

Sa ilang piling pagkakataon, pinatigil 
sa dormitoryo ng WAC na nasa loob 
din ng tanggapan nito ang mahuhusay 
at aktibong lider-manggagawa mula sa 
malalayong lugar para maging katuwang 
ng mga organisador, sanayin sa pagiging 
instruktor at katulungin sa pagbibigay ng 
araling pangmanggagawa. Sa ganitong 
pamamaraan iniluwal ang mga pultaym 
na organisador mula sa SCW at ang 
mga manggagawang propagandista at 
instruktor. 

Naging malaking tulong din sa pag-
oorganisa ng mga manggagawa ang mga 
indibidwal na sinerbisyuhan ng Legal and 
Paralegal Assistance Program (LPAP) 
ng WAC. Kapalit ng libreng serbisyo 
sa kanilang mga kaso ang pagtulong 
na iugnay ang WAC at SCW sa mga 
manggagawa sa pagawaang kanilang 
pinapasukan. Mula sa mga pagsusumikap 
nila ang ilan sa mga naitayong unyon.

Sa kabilang banda, ang newsletter ng 
WAC na Manggagawa Manlilikha ay 
nag-ugnay sa mga manggagawa mula 
sa iba’t ibang pagawaan. Hindi lamang 
ito naghatid ng mga balita, kwento, at 
mga impormasyon at pagsusuri sa mga 
isyung pangmanggagawa, bagkus ginamit 
ito ng mga organisador at balangay ng 
SCW upang magbukas at magpalawak 
ng mga bago at dagdag na ugnay sa mga 
pagawaan.

Malaking tulong din sa pagbubuo 
ng lakas ng manggagawa ang suporta 
ng ibang sektor at institusyon sa mga 
adhikain ng WAC. Nagbigay ito ng 
inspirasyon at lakas ng loob sa mga 
manggagawa sa tuwinang nahaharap sila 
sa pakikipagtunggali para sa kanilang 
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karapatan at kagalingan. Alam nilang 
hindi sila nag-iisa sa labanan.

Kasabay ng pag-oorganisa ng mga 
unyon at balangay ng SCW, nagbuo rin 
ang WAC ng mekanismo ng pagsuporta 
para sa mga manggagawa mula sa hanay 
ng mga propesyonal, nakakaunawang 
pulitiko, at personahe ng iba’t ibang 
simbahan at grupong relihiyoso sa Cavite. 
Noong Agosto 1997, itinayo ng WAC 
at ng SCW ang Friends of the Workers 
(FOW) at sinundan ito ng pagbubuo 
noong 1999 ng Cavite Workers-Church 
People Conference (CW-CPC).

Gumampan ang dalawang samahang 
nabanggit ng mahalagang papel sa lahat 
ng sumulpot na pakikibakang pang-
unyon ng mga manggagawa, maging 
sa panahon ng mga welga hanggang 
2001. Ginampanan ng mga samahang 
ito ang pangangalap ng suportang 
materyal at pinansyal, pagpapalaya 
sa mga inaresto at ikinulong na mga 
unyonista, pagpapakilos ng mga taong-
simbahan sa mga piketlayn at welga, 
at pakikipagnegosasyon sa lokal na 
pamahalaan, PEZA, at kapitalista 
katuwang ng unyon.

Nagtuluy-tuloy, kahit sa kanilang 
mga personal na kapasidad,  ang suporta 
sa WAC, SCW, at mga manggagawa 
ng mga personaheng naging kasapi 
ng FOW at CW-CPC. Natatanging 
halimbawa  ng mga personaheng ito 
sina Atty. Jose Ricafrente, kasalukuyang 
Alkalde ng Rosario; Atty. Ernesto 
Andico na hanggang sa pagkamatay 
noong 2010 ay walang sawang nagbigay 
ng libreng notaryo mula 1996 sa mga 
manggagawang sineserbisyuhan ng 

WAC; at Vice Mayor Jingjing Hernandez 
ng Rosario.

Sinuhayan din ng pakikipag-ugnayan 
sa labas ng bansa ang programa ng WAC 
na maorganisa ang mga manggagawa at 
maipagtanggol ang kanilang karapatang 
mag-unyon. Mabilis na naitransporma 
sa unyon ang ilan sa mga balangay ng 
SCW, at ilang unyon ang nakapanatili 
o nagtagumpay sa lokal na labanan 
dahil sa suportang kampanya ng mga 
internasyunal na NGO at labor-related 
institutions, mga unyon sa ibayong dagat, 
at mga funding partners ng WAC.

Halos lahat ng naging laban ng mga 
manggagawa at unyon na sinerbisyuhan 
ng WAC sa CEPZ mula 1996 ay 
mayroong aspektong internasyunal. 
Bahagi ng mga aksyon dito ay ang 
petition signing sa anyo ng “action alert,” 
pagsulat sa mga may-ari ng mga brand ng 
kasuotan, Canadian Trade Union Mission 
noong 2007, hanggang paglulunsad ng 
mga kampanya at mobilisasyon sa mother 
company ng mga sangkot na pagawaan sa 
ibayong dagat. 

Natatanging halimbawa ng 
kampanyang internasyunal ang suporta 
sa magkasabay na welga ng mga unyon 
sa Phils Jeon Inc. at Chong Won Fashion 
Inc. (WalMart supplier) na dumanas ng 
paulit-ulit na marahas na pag-atake at 
pambubuwag ng PEZA Police at PNP 
sa utos ng PEZA mula Setyembre 2006 
hanggang Agosto 2007. Inisyuhan ng 
warrant of arrest ang 31 sa mga welgista 
dahil sa mga kasong kriminal na 
isinampa ng PEZA Police laban sa kanila 
kasama ang dalawang organisador ng 
SCW. Ang kaso ng dalawang unyon na ito 
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ay iniharap ng Korean Confederation of 
Trade Union (KCTU) sa kumbensyon ng 
ILO noong 2007 at isinampang reklamo 
din ng KCTU at WAC sa Korean Contact 
Point sa Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) 
noong August 2007.

Ang kampanyang internasyunal 
sa nabanggit na dalawang welga ay 
sinuportahan ng iba’t ibang NGOs, 
consumer organizations, at mga unyon 
mula sa Estados Unidos, Canada, Europa, 
at Asya. Walo sa malalaking brands ng 
kasuotan sa Estados Unidos at maging 
ang WalMart na pinapanagot sa welga 
sa Chong Won sa pamamagitan ng 
kanyang Code of Conduct ay nagpadala 
ng liham sa dating Pangulong Arroyo na 
nagpahayag ng pagkabahala sa naganap 
na mararahas na pagbuwag sa dalawang 
welga.

Nabigo man ang dalawang welga, 
nagtagumpay naman ang kampanyang 
internasyunal na mailantad sa labas 
ng bansa ang aping kalagayan ng 
mga manggagawa at ang marahas na 
panunupil sa karapatang mag-unyon sa 
CEPZ. Nagtagumpay din ang kampanya 
na maibasura ang mga kasong kriminal 
laban sa mga welgista. Nagbigay din ito 
ng dagdag na suporta sa internasyunal 
na paglalantad sa kontra-manggagawa 
at marahas na katangian ng gobyernong 
Arroyo. 

Mapagpasyang Papel ng PEZA
Patakaran ng WAC sa pagtatanggol 

at pagtataguyod ng karapatan ng 
manggagawa at pagresolba ng mga 
umuusbong na di-pagkakasundo ang 

panatilihing bukas ang pintuan para 
sa mga diyalogo at abutin ang iba’t 
ibang partidong may kinalaman, may 
impluwensya, o nasasangkot sa isyu.

Sa loob ng CEPZ, mas mapagpasya 
ang papel na ginagampanan ng PEZA 
kaysa sa DOLE sa maraming usapin 
sa hanapbuhay at karapatan ng mga 
manggagawa dahil nagpapatupad ito ng 
kontrol at superbisyon sa mga kompanya. 
Ang mga diyalogo at negosasyon sa 
pamamagitan ng interbensyon ng 
PEZA na may kakumbinang mga kilos-
protesta ay higit na naging epektibo at 
mabilis na nakalutas sa mga suliranin 
ng mga unyonisadong manggagawa. 
Nakakakuha ng tagumpay, maging 
ang mga manggagawa mula sa mga 
di-organisadong pagawaan sa kanilang 
karaingan, basta’t sama-sama silang 
kumikilos.

Sa kabilang banda, ang mapagpasyang 
papel ng PEZA ay mas mapanganib 
din kaysa sa DOLE. Ano mang sandali, 
kaya nitong pakilusin ang sariling 
puwersang pansiguridad - ang PEZA 
Police at security guards nito - bukod 
pa sa Philippine National Police upang 
makialam sa mga kilos-protesta at welga. 
Ang karanasan sa kambal na welga ng 
mga manggagawa sa Chong Won Fashion 
Inc. at sa Phils Jeon Inc noong 2006 at sa 
welga ng mga unyon sa JRA Philippines 
(Jordache) at Kosiphi International 
noong 2003 ay mapagpasyang winakasan 
ng dahas at pwersa ng PEZA at 
hindi ng nagtatagisang lakas ng mga 
magkatunggaling manggagawa at 
kapitalista.
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Sa mga naganap na welga, kilos-
protesta, at mga bantay-pabrika sa 
mga nagsasarang pagawaan, at kahit 
sa pagkakataong pinakasuhan sa mga 
manggagawa ang CEPZ Administrator ng 
PEZA at ang dalawang hepe ng Industrial 
Relations Division nito, pinanatili ng 
WAC ang propesyonal na relasyon nito sa 
PEZA, at kailanman ay hindi nito pinutol 
ang komunikasyon sa huli.

Maliban sa welga na ang DOLE 
ang may hurisdiksyon, mas hiningi 
ng WAC ang interbensyon ng PEZA 
sa pagresolba ng mga tunggalian sa 
relasyong manggagawa-kapitalista.  
Basta’t di pumipinsala sa karapatan 
at kagalingan ng mga manggagawa at 
unyon, tinatanggap ng WAC ang mga 
inisyatiba ng PEZA at solusyon nito para 
sa ikalulutas ng mga pinagtutunggaliang 
usapin. Gayunman, kapag nag-uurong-
sulong at may nakikitang pagpanig ang 
PEZA sa kapitalista, hindi pinipigilan ng 
WAC ang paglulunsad ng mga kilos-
protesta ng mga manggagawa laban sa 
PEZA.

Sa pamamagitan ng mapagpasyang 
interbensyon ng PEZA at sama-samang 
pagkilos ng mga unyon, naipagtagumpay 
kahit ng mga di-unyonisadong 
manggagawa ang kanilang mga karaingan 
laban sa mga kompanya hinggil sa di 
pagbabayad ng 13th month pay at pondo 
ng PAG-IBIG, di pagbabayad o tamang 
pagbabayad ng Separation pay ng mga 
tumatakas na kapitalista, di pagbabayad 
ng  premium at refund ng SSS, mga 
delayed na sahod, pagbawi ng mga 
makinarya na inilalabas ng mga patakas 
na kapitalista, pagpapatigil sa mahahaba 
at pwersahang overtime, at sa ilang 

pagkakataon, ang pagpapabalik sa mga 
tinanggal na manggagawa.

Sa mga kaso na inilalapit ng 
indibidwal o kaunting bilang ng 
manggagawa, sinusulatan ng WAC ang 
kompanya na naglalaman ng katangian 
ng reklamo at mga rekomendasyon 
para resolbahin ito, at naging SOP 
na laging copy furnished ang CEPZ 
Administrator. Kapag walang aksyon 
ang kompanya, sinusulatan ng WAC ang 
CEPZ Administrator para sa kanyang 
interbensyon.

Sa mga kasong maramihang 
manggagawa o kapakanan ng unyon 
ang nasasangkot, pinapayuhan ng 
WAC na gumawa ng petisyon ang mga 
manggagawa sa PEZA na naglalaman 
ng kanilang karaingan at humihiling 
na iharap ang kapitalista sa isang 
diyalogo. Naka-address ang sulat sa 
CEPZ Administrator at copy furnished 
si Director-General Lilia de Lima ng 
PEZA National. Kapag di kumilos ang 
CEPZ Administrator, sinusulatan at 
humihiling ng diyalogo ang WAC sa 
PEZA National para sa interbensiyon ng 
huli na kadalasang tinutugunan naman ni 
Director-General de Lima. Ngunit kapag 
walang tugon ang lokal at pambansang 
tanggapan ng PEZA, sinusuportahan 
ng WAC ang mga kilos-protesta ng 
manggagawa laban sa PEZA.

Ang di-komprontatibong pakikipag-
ugnayan ng WAC sa PEZA at sa 
propesyonal na pamamaraan ay 
paghamon sa mismong mandato ng 
PEZA na magpanatili ng kapayapaang 
industriyal sa sonang pang-ekonomiya 
at sa madalas na sinasabi nito sa WAC 
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na “Workers rights are non-negotiable.” 
Gayundin, sa pagpapanatili ng bukas na 
komunikasyon sa PEZA, naiiwasan ng 
WAC na isampa agad sa DOLE ang mga 
reklamo ng mga manggagawa kung saan 
usad-pagong ang pagdinig ng mga kaso 
at umaabot ng napakaraming taon bago 
maresolba.

Mga Tagumpay at Limitasyon
Masasabing ang unang tagumpay 

ng WAC sa pag-oorganisa ng mga 
manggagawa sa CEPZ  ang pagkakatayo 
ng unang unyon sa Japan Mufflers na 
tinulungang maitayo nito noong 1997. 
Binuo lamang ito ng 23 kasapi mula sa 
35 manggagawang rank-and-file. Nasa 
yugto ito ng negosasyon para sa CBA 
nang magpasyang isara na lamang ng 
kapitalistang Hapon ang pagawaan at 
bayaran ng separation pay ang mga 
manggagawa upang makaiwas sa 
tuluy-tuloy na pagkalugi. Ang unang 
unyon na ito ang ginamit ng WAC na 
halimbawa upang himukin ang iba pang 
manggagawa na huwag katakutan, dahil 
isang karapatan, ang pag-uunyon.

Ang pagtatayo ng SCW bilang 
isang taktikal na pormasyon ay isang 
matagumpay na taktikang nagluwal ng 
mga unyon na bumasag, sa kalaunan, sa 
mahigpit na kontrol ng mga kapitalista 
sa mga manggagawa. Mabisang nagamit 
din ito ng WAC sa mga pagawaan upang 
mapagkaisa ang mga manggagawang 
kontraktwal at regular laban sa pang-
aabuso ng mga kapitalista. Ang kauna-
unahang martsa na hitik sa mga plakard 
at piket-protesta na inilunsad ng isang 
balangay ng SCW sa harapan ng PEZA 
sa Cavite ang panimulang hudyat na 

tapos na ang pananahimik at pagiging 
kimi ng mga manggagawa sa CEPZ. Ito 
ang nagturo sa maraming manggagawa 
na hindi sapat ang magreklamo lamang, 
kailangang sama-samang kumilos at 
magprotesta upang mabilis ang aksyon 
ng gobyerno sa mga karaingan.

Ang paglalapit ng adbokasiya ng 
WAC sa hanay ng taong-simbahan, 
mga propesyonal at nakakaunawang 
mga pulitiko ay nagbigay ng dagdag na 
suporta at serbisyo sa mga manggagawa. 
Hindi man nagtagal ang ang pag-iral ng 
FOW at CW-CPC, malaking tulong ang 
nagawa ng mga samahang ito sa pag-ipaw 
ng mga manggagawa sa kanilang takot sa 
pag-uunyon sa mga unang yugto ng pag-
oorganisa sa CEPZ.

Ang mga kampanyang internasyunal 
ay matagumpay na nagsilbi rin sa 
paglutas ng mga karaingan ng mga 
manggagawa. Inilantad nito sa ibayong 
dagat ang aping kalagayan ng mga 
manggagawa sa pinakamalaking sonang 
pang-ekonomiya ng bansa at ang mga 
kontra-manggagawang patakaran ng 
gobyerno para mapanatiling kimi, 
tahimik, at mura ang mga manggagawa. 
Binigyan nito ng pag-asa ang mga 
welgista sa panahon ng mahigpit 
na labanan sa welga lalo na sa mga 
pagkakataong bumababa ang morale nila.

Ang pagkakaluklok ni Ireneo 
“Ayong” Maliksi bilang gobernador 
noong 2001 ang nagsimula ng 
muling pagsasakatuparan ng kontra-
manggagawa at anti-komunistang NUNS 
Policy at nagpaatras sa noo’y sumusulong 
nang pag-uunyon ng mga manggagawa sa 
CEPZ. Nagsilbing kontra-insurhensiyang 
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programa ng administrasyong 
Maliksi laban sa militanteng kilusang 
unyon ang binuhay na NUNS Policy. 
Alinsunod ito sa Oplan Bantay Laya ng 
gobyernong Arroyo na pangunahing 
ginagamit ang marahas na pagsupil at 
pinagmumukhang demonyo sa mata ng 
publiko ang mga militanteng unyonista.

Binuo ni Gob. Maliksi ang Cavite 
Industrial Peace Advisory Group 
(CIPAG) na ang mga tungkulin ay 
magsagawa ng anti-komunistang 
propaganda laban sa unyon; pagbantaan 
ang mga aktibong lider -manggagawa; 
buwagin ang mga welga; harasin ang 
mga kilos-protesta; mambuwag ng 
unyon o makipagsabwatan sa kapitalista 
sa pagbubuo ng palsipikadong unyon; 
makipagsabwatan sa mga korap na 
opisyales ng DOLE; at sirain ang 
naipundar na prestihiyo ng WAC sa 
hanay ng siniserbisyuhan nitong mga 
manggagawa. Ginamit ng Opisina ng 
Panlalawigang Gobernador (OPG) 
ang buong makinarya ng gobyerno at 
serbisyo ng mga bayarang goons upang 
maipatupad ang mga tungkulin ng 
CIPAG.

Bilang katugmang tugon, nagpatupad 
ang PEZA ng zone pass na nagsara ng 
pintuan sa dating malayang pagpasok 
sa CEPZ ng mga organisador nga SCW. 
Kaya mula 2001, nabuo ang sabwatang 
PEZA-DOLE-OPG-Kapitalista na 
nagpahirap sa pag-abante ng mga umiiral 

na unyon at lubusang naglimita sa 
relatibong maluwag na kondisyon sa pag-
uunyon sa loob ng CEPZ.

Nagtagumpay ang sabwatang PEZA-
DOLE-OPG-Kapitalista sa kanilang 
kampanya ng pagdurog sa mga unyon sa 
ilalim ng SCW mula 2001 hanggang 2006 
dahil hindi pa solido ang naipundar na 
lakas ng mga organisadong manggagawa, 
at maliit na bilang pa rin lamang ang 
unyonisado sa  CEPZ kumpara sa 
mahigit 50,000 manggagawa sa panahong 
nabanggit. Bukod pa, lubusang natali ang 
lahat ng unyon sa mga sariling laban para 
makapanatili dahil sa walang humpay na 
panggigipit ng mga kapitalista.

Malaking pag-atras para sa kilusang 
unyon at gawaing pag-oorganisa 
ang pagkadurog ng mga unyon na 
pinagsumikapan ng WAC at ng mga 
manggagawa na maipundar mula 1995. 
Gayunman, pansamantala lamang ito. 
Hindi na kayang buuin pa ang nabasag 
na pananahimik ng mga manggagawa 
sa loob ng CEPZ kahit ng pinagsanib na 
lakas ng sabwatang PEZA-DOLE-OPG-
Kapitalista. Mabilis na mabubuhay muli 
ang mabuting binhi ng unyonismo at ang 
militanteng pamamaraan ng paglaban 
para sa karapatan at kagalingan ng mga 
manggagawa dahil patuloy na umiiral 
ang pagsasamantala at pang-aabuso sa 
mga karapatan ng mga manggagawa sa 
loob ng pinakamalaking sonang pang-
ekonomiya sa bansa.■
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GOLDEN WILL FASHION: 
karanasan ng pag-oorganisa sa mga kontraktwal na 
manggagawa at pagtatayo ng unyon

Matatagpuan sa First Cavite Industrial Estate (FCIE) sa Dasmariñas, Cavite ang 
Golden Will Fashion Philippines, Inc., (Golden Will), isang pabrika na gumagawa ng 
mga kasuotan katulad ng pantalon, palda at blazers para mga kilalang tatak sa USA 
tulad ng Polo Ralph Lauren at Ann Taylor.  Pag-aari ito ng Golden Will Fashions 
Ltd. na subsidiyaryo ng Tungtex Holdings Ltd. na kapwa nakabase sa Hong Kong. 
Nagsimulang mag-operate ang Golden Will sa FCIE noong 1999. 

Mula 350 manggagawa noong 
1999, lumaki ang bilang ng pwersang-
paggawa ng Golden Will hanggang 
1,400 noong 2003 kung saan 800 ay mga 
manggagawang kontraktwal. Mayroong 
apat na ahensyang nagsusuplay ng mga 
manggagawang kontraktwal mula 2000 
hanggang Hunyo 2008 sa Golden Will : 
ang AM Star Agency (2000 ng mawala), 
RN Manpower, Recto Cantimbuhan 
Veronica Jarata Agency (RCVJA), at 
Value Jobplacement Corp. (VJC). 

Kinakailangang abutin ang 78% 
efficiency level sa loob ng 15 araw ng 
mga bagong pasok na manggagawa 
bilang pagsubok dahil, kung hindi, sila 
ay tatanggalin ng kompanya. Kapag 
nakapasa sa pagsubok ay papipirmahin 
ng limang-buwang kontrata bilang 
kontraktwal ang mga manggagawa. 
Pagkaraan ng limang-buwang kontrata 
sa Golden Will, ang mga manggagawang 
kontraktwal ay inililipat sa mga nabanggit 
na manpower agencies upang patuloy 
na maiwasang gawing regular batay sa 
itinatakda ng batas. Sa mga manpower 

agencies na ito nagpapalipat-lipat 
ang mga manggagawang kontraktwal 
kada limang buwan, o kaya naman ay 
nananatili sa isang agency ngunit kada 
limang buwan din ay pinapipirma 
ng bagong kontrata. Sa kada bagong 
kontrata, ang mga manggagawang 
kontraktwal ay pinagsusumiteng muli 
ng bagong medical clearance ng agency 
upang matiyak ng Golden Will na sila ay 
walang dudang fit to work. Bago maitayo 
ang unyon ang mga manggagawang 
kontraktwal ay bumibilang na ng serbisyo 
mula isa hanggang anim na taon.

Bukod sa mga manggagawang 
kontraktwal na nasa mga ahensya, 
mayroon ding mga temporary workers 
at apprentice na tumatanggap ng 75% 
ng minimum na sahod kada araw. 
Tumatagal lamang sila ng dalawang 
buwan. Karaniwan ito sa panahong 
malakas ang produksyon at naghahabol 
ang kompanya ng mabilis na labas ng 
output. Ang karaniwang gawain nila ay 
trimming, handsewing sa mga fixing job, 
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at marking. Nasa 20 hanggang 30 ang 
bilang ng mga manggagawang ito.

Unang nagkaroon ng pag-oorganisa 
ng mga manggagawa sa Golden Will 
noong 2002 na nakatuntong sa mga 
batayang isyu ng mababang pasahod, 
sapilitang overtime at mataas na kota. 
Naugnayan ang mga manggagawa ng 
Golden Will ng mga unyonista mula sa 
bagong dilawang Kristong Manggagawa 
sa EMI-Yazaki. Ngunit mabilis na 
pinigilan ito ng management nang 
agad sumingaw ang pagkilos ng mga 
manggagawa. Nagbabala ng pagsasara 
ng kompanya ang management sa 
oras na magtayo ng unyon ang mga 
manggagawa. Sinuhulan din ang ilang 
lider at na-promote sila bilang supervisor 
ng kompanya kaya pansamatalang 
naging tahimik ang pagkilos ng mga 
manggagawa. 

Taong 2002 nang tulungan ng 
Workers’ Assistance Center (WAC) ang 
tatlong manggagawang kontraktwal ng 
Golden Will sa kasong illegal dismissal 
na isinampa sa National Labor Relations 
Commission (NLRC). Sa mga kasong ito, 
iginiit ng WAC at ng mga manggagawa 
ang kanilang karapatan sa kaseguruhan 
sa trabaho ayon sa itinakda ng Batas sa 
Paggawa at matagumpay na ipinakita 
ang paglabag ng kompanya sa Artikulo 
279 ng Batas sa Paggawa. Noong 2004, 
binayaran sila ng backwages at napabalik 
sa trabaho bilang mga regular, maliban 
sa isa na nagpasyang magtrabaho na sa 
labas ng bansa.

Sa kasong illegal dismissal ni 
Rosemarie noong 2005 na tinanggal 
pagkatapos ng pitong buwan niyang 

pagtatrabaho sa kompanya, iginiit ng 
WAC na iligal ang pagkakatanggal ayon 
sa isinasaad ng Artikulo 280 na “usually 
necessary or desirable” sa negosyo ng 
kapitalista ang  aktibidad niya sa loob 
ng kompanya. Nanalo si Rosemarie sa 
NLRC ngunit inapela nang inapela ito ng 
Golden Will hanggang katigan ng Korte 
Suprema ang kanyang tagumpay noong 
Setyembre 2010.

Ipinakita naman sa kasong illegal 
dismissal ni Bonifacia noon ding 2005 
na ang ipinagbabawal na labor-only 
contracting (LOC) ang tanging ginawa 
ng mga ahensyang dinaanan niya sa 
pagpasok sa kompanya dahil wala o 
kulang sa sariling kapital o kagamitan 
ang mga ahensiyang ito at wala din 
anumang kontrol sa pagtupad niya ng 
gawain sa kanyang trabaho. Inilinaw sa 
kasong ito na ang relasyong employer-
employee ay sa pagitan ng kompanya 
at ng manggagawa, at hindi sa pagitan 
ng mga ahensya at ng manggagawa.  
Kinatigan ng Court of Appeals noong 
Abril 2011 ang labor arbiter na iligal ang 
pagkakatanggal kay Bonifacia bilang 
isang regular na manggagawa.

Tatlong manggagawang kontraktwal 
pa ang nanalo sa kasong illegal dismissal 
na bagaman umabot  hanggang sa 
Supreme Court ay maagang ipinag-utos 
ng NLRC na agad na ibalik sa trabaho 
bilang regular habang dinidinig ang mga 
apela ng kompanya. 

Taong 2004 nang simulang 
organisahin ng Solidarity of Cavite 
Workers (SCW) sa tulong ng WAC 
ang mga manggagawa. Pinapasok ng 
SCW ang tatlong unyonista nito na 
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mula sa nagwelgang unyon ng JRA 
Philippines Inc. (Jordache) sa Golden 
Will at kinatuwang ang mga napabalik 
na mga manggagawang kontraktwal sa 
pag-oorganisa. Sa kanila nagsimula ang 
pag-oorganisa ng mga manggagawa at 
pagtatayo ng unyon sa Golden Will. 

Gamit ang tagumpay sa mga 
kasong illegal dismissal, malakas na 
ikinampanya sa loob ng Golden Will 
ng mga manggagawang napabalik sa 
trabaho ang pagsasampa ng kaso para sa 
regularisasyon nang mga manggagawang 
ilang taon ng kontraktwal at hinimok din 
ang mga natanggal nang manggagawang 
kontraktwal na magsampa rin ng 

kasong illegal dismissal. Ginamit din na 
propaganda material ng SCW ang kopya 
ng mga nanalong desisyon na pinarami at 
ipinamigay sa loob ng kompanya upang 
mabasa mismo ng mga manggagawa 
at maengganyo silang dumalo sa mga 
talakayan na pinapaksa ang trabaho at 
karapatan.

Ang kampanya laban sa 
kontraktwalisasyon ay nagbunga pa 
ng ilang pagsasampa ng kasong illegal 
dismissal at panalo sa panig ng mga 
manggagawang kontraktwal hanggang 
mapilitan ang Golden Will na sibakin 
ang serbisyo ng RN Manpower Agency 
at VJC hanggang sa naiwan na lamang 

Art. 279. Security of tenure. In cases of regular employment, the employer shall not 
terminate the services of an employee except for a just cause or when authorized by this 
Title. An employee who is unjustly dismissed from work shall be entitled to reinstatement 
without loss of seniority rights and other privileges and to his full backwages, inclusive of 
allowances, and to his other benefits or their monetary equivalent computed from the time his 
compensation was withheld from him up to the time of his actual reinstatement. (As amended 
by Section 34, Republic Act No. 6715, March 21, 1989)

Art. 280. Regular and casual employment. The provisions of written agreement to the 
contrary notwithstanding and regardless of the oral agreement of the parties, an employment 
shall be deemed to be regular where the employee has been engaged to perform activities 
which are usually necessary or desirable in the usual business or trade of the employer, except 
where the employment has been fixed for a specific project or undertaking the completion or 
termination of which has been determined at the time of the engagement of the employee or 
where the work or service to be performed is seasonal in nature and the employment is for the 
duration of the season.

An employment shall be deemed to be casual if it is not covered by the preceding paragraph: 
Provided, That any employee who has rendered at least one year of service, whether such 
service is continuous or broken, shall be considered a regular employee with respect to the 
activity in which he is employed and his employment shall continue while such activity exists.

-Labor Code of the Philippines
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ang RCVJA, na sa pagtatapos ng taong 
2007 ay may mahigit 400 manggagawang 
kontraktwal sa kanyang pangalan. At 
sa bilang na ito, 173 manggagawa ang 
ginawang regular sa ahensiya ngunit 
hindi mismo ng kompanyang Golden 
Will.

Mula 2004 hanggang maitayo ang 
unyon ay naging lingid sa kaalaman ng 
kapitalista ang pag-oorganisa sa mga 
manggagawa, bagaman may tamang-
duda na sa isang dating unyonista ng 
SCW dahil sa nakikitang pagrespeto sa 
kanya ng kapwa mga manggagawa.

Sa panahong nagsisimula pa lamang 
ang pag-oorganisa sa pabrika, nagtayo 
muna ang mga organisador ng mga 
organizing teams (OT-SCW) sa mga 
linya ng produksyon sa cutting, sewing, 
at finishing.  Ang OT-SCW ay binubuo 
ng tatlo hanggang pitong manggagawa 
na nagsilbing mga sirkulo ng pag-aaral 
sa maagang yugto ng pag-oorganisa na 
ang pormasyong iluluwal ay balangay ng 
SCW sa Golden Will.

Sa pamamagitan ng OT-SCW ay 
naging tuluy-tuloy ang pagpapaaral at 
mga talakayan sa mga manggagawa 
hinggil sa batas sa paggawa at sa kanilang 
mga karapatan sa paggawa. Naging 
tuluy-tuloy rin ang rekrutment para 
maging kasapi ng SCW. Sa mga talakayan 
at miting sa mga manggagawa, batay sa 
komunidad na kanilang inuuwian ang 
naging natural na pagkakagrupo ng mga 
manggagawa. 

At noong June 17, 2007 ay naitayo 
ang balangay ng SCW sa Golden Will 
na may kasaping 334 na kinabibilangan 

ng 203 manggagawang regular at 131 
manggagawang kontraktwal mula sa 
kabuuang 1,280 manggagawang rank-
and-file ng kompanya.

Ayon sa mga organisador ng SCW, 
isang taktika nila sa pag-oorganisa 
ang pagtatayo ng balangay ng SCW 
sa pabrika sa panahong nagsisimula 
at naghahanda pa lamang ang mga 
manggagawa upang maitayo ang kanilang 
unyon. Isang taktika ito upang tipunin 
at maorganisa hindi lamang ang mga 
regular na manggagawa kundi maging 
ang mga kontraktwal na siyang mas 
madalas ay nakararami sa loob ng 
pagawaan. Hangga’t di pa handa sa pag-
uunyon ang manggagawa nagsisilbing 
organisasyon ng mga manggagawa ang 
balangay ng SCW. Sa oras na tantiyang 
kakayanin na ang pagbubuo ng unyon, 
natatransporma ang chapter ng SCW 
sa isang unyon. Gayunman, kapag 
ang unyong naitayo ay para lamang sa 
mga regular, pinananatili ang balangay 
ng SCW sa pagawaan para sa mga 
manggagawang kontraktwal.

Bilang isang regular na pormasyon, 
ang SCW ay isang panlalawigang alyansa 
na binubuo ng mga unyon, balangay ng 
SCW sa pabrika, at mga indibidwal na 
kasapi.

Mula 2006 hanggang 2007, naging 
aktibo kapwa ang mga manggagawang 
regular at kontraktwal  sa pagpaparami 
ng kasapian ng balangay ng SCW at sa 
lihim na papirmahan ng pagpapasapi sa 
unyon. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2007, 
napapirma na ang 40% ng kabuuang 
bilang ng manggagawang maaaring 
saklawin bilang appropriate bargaining 
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unit (ABU), kasama na dito ang humigit-
kumulang sa 200 manggagawang 
kontraktwal. Ang ABU sa panahong ito 
ay tinatayang kulang sa 900 manggagawa. 

Pormal na itinayo ang unyon ng mga 
manggagawa, ang Golden Will Fashion 
Philippines, Inc. Workers Organization-
Independent (GWFPWO), noong 
Agosto 5, 2007 sa pamamagitan ng isang 
pangkalahatang asembliya kung saan 265 
kasapi ang dumalo mula sa 419 sumapi sa 
unyon, at agad itong naghain ng petisyon 
para sa CE noong Setyembre 28, 2007. 

Binasag ng karanasan sa Golden Will 
Fashion ang kasanayang tanging mga 
regular na manggagawa lamang ang 
ipinapaloob sa unyon. Sa isinagawang 
pagtatayo ng unyon, parehong ipinaloob 
ang mga regular at kontraktwal na 
manggagawa.  Sa binuong konstitusyon 
ng unyon, malinaw na isinaad na 
ang mga kasapi ng unyon ay all daily 
paid rank and file na binubuo ng mga 
manggagawang regular at ng mga 
manggagawang kontraktwal na sa 
paningin ng Batas sa Paggawa ay regular 
alinsunod sa probisyon nito sa Artikulo 
280 ng Batas Paggawa ng bansa. Sa 
ganitong komposisyon ng kasapian at ng 
paggamit sa Artikulo 280, naging kasabay 
ng pagbubuo ng unyon ang paglaban 
ng mga manggagawa sa iskemang 
kontraktwalisasyon sa loob ng Golden 
Will. 

Sinundan ng mga panggigipit, 
harasment, at panunuhol sa mga 
aktibong kasapi at opisyales ng unyon 
ang matagumpay na pagtatayo ng unyon 
at paghahain ng petisyon para sa CE. 
Nanghimasok na rin sa pagawaan ang 

mga tauhan ni Gobernador Ireneo 
Maliksi at makailang ulit na pinulong 
ang mga manggagawa upang magbuo 
ng labor-management council (LMC) 
kung saan lahat ng napiling opisyales ay 
pawang mga supervisor.  

Tinutulan ng mga manggagawa ang 
pagtatayo ng LMC na siyang ginamit 
ng management na propoganda kontra 
sa unyon. Ayon sa WAC, isang taktika 
rin ng mga manggagawa kung may 
mayorya silang representasyon na 
gamitin ang LMC na itinatayo ng 
kapitalista sa panahong nagsisimula pa 
lamang ang pag-oorganisa, ngunit kung 
nasa bentaheng posisyon na ang mga 
manggagawa at handa na sila sa pag-
uunyon ay tinututulan na ito. 

Mula Setyembre hanggang Disyembre 
2007, higit na naging mabagsik at 
mapanlinlang ang management katuwang 
ang Office of the Provincial Governor 
(OPG). Sa isang banda, tinatakot nito ang 
mga unyonista ng pagtatanggal sa kanila 
sa trabaho. Sa kabilang banda naman ay 
nag-aalok ng dagdag na sahod kapalit ng 
pagtigil nila sa pag-uunyon.

Nang hindi matinag ang mga 
manggagawa, isa-isang pinatawag ang 
mga miyembro ng unyon sa isang silid 
upang sapilitan silang papirmahin 
upang ipawalang-bisa ang kanilang 
pagmimiyembro sa unyon. Pinapatawan 
ang mga manggagawa ng forced overtime 
at  forced vacation kung hindi sila pipirma 
sa mga kasulatan ng management. Para 
naman sa mga pumirma, nag-alok ang 
management ng dagdag na insentibo. 
Iniisa-isa rin ng management ang mga 
aktibong unyonista sa kanilang mga 
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bahay  upang pagbantaan kung hindi 
mahihimok na kumalas sa unyon.  
Sinikap din ng management na suhulan 
ang pangulo ng unyon sa pamamagitan 
ng pag-alok ng promosyon. Ngunit hindi 
natinag ang pangulo ng unyon. 

Naglabas ng ilang serye ng polyeto ang 
unyon na naglalaman ng panawagan ng 
paglaban sa panggigipit at pagtatanggol 
sa unyon at naglunsad ng boycott 
overtime na pagkilos. Tinugon ng 
management ang paglaban ng unyon 
ng paglilipat sa lahat ng mga opisyales 
at  aktibong kasapi sa iisang gusali 
upang ihiwalay sa malawak na kasapian.
Pinaglipat-lipat ng linya ng produkyon 
ang iba pang unyonista. Dahil sa 
panggigipit ng management, nalimitahan 
ang galaw ng mga manggagawa at 
pagsasagawa nila ng mga sama-samang 
pagkilos. 

Lumabas ang desisyon ng med-arbiter 
hinggil sa paglulunsad ng CE sa Golden 
Will Fashion noong Enero 2008. Bilang 
reaksyon sa paborableng desisyon, 
nagtayo ang management ng company 
union sa pamamagitan ng dilawang 
Alyansa ng Malayang Obrero (AMO). 
Naging forced intervenor ang AMO sa 
PCE upang hamunin ang GWFPWO. 
Kinuwestiyon nito at ng management 
sa preliminary election conference (PEC) 
ang pagpapalahok ng med-arbiter sa CE 
sa mga manggagawang kontraktwal. 
Pinagtibay ng med-arbiter ang kanyang 
desisyon dahil saklaw ng ABU na 
nais katawanin ng unyon ang mga 
manggagawang kontraktwal na saklaw 
ng Artikulo 280 ng Batas sa Paggawa. 
Ganun man, inilagay na challenge voters 
ang mga manggagawang kontraktwal 

na bumibilang ng 178 kasama ang 45 
botante ng AMO.

Inilunsad ang CE noong Mayo 5, 2008, 
at nagtagumpay dito ang GWFPWO 
sa kabila ng limang araw na forced 
vacation na isinagawa ng management 
hanggang sa mismong araw ng CE.  Sa 
total registered voters na 654, nakakuha 
ang GWFPWO ng 292 boto, AMO ng 16 
boto, at no-union ng 102 boto. Tatlong 
boto ang spoiled, at di na binuksan ang 
challenge votes na 223 dahil sa laki ng 
boto ng GWFPWO. Sa panahong ito ay 
nasa mahigit 800 manggagawa na lamang 
ang kabuuang lakas-paggawa kabilang 
ang mahigit 200 bagong mangaggawang 
kontraktwal.

Gumanti ang management 
sa tagumpay ng GWFPWO sa 
CE at tinanggal ang mahigit 166 
manggagawang kasapi ng unyong galing 
sa ahensya ng RCVJ, kasabay din ng 
pagsibak ng kompanya sa nabanggit na 
ahensiya. Mabilis namang sumagot ang 
unyon at mga tinanggal na manggagawa 
at naglunsad ng mga kilos-protesta sa 
harapan ng pabrika at ng FCIE. Sa loob 
ng pagawaan, naglunsad din ng mga 
serye ng delegasyon sa management, at 
ribbon-wearing at placard-wearing bilang 
protesta. May mga kasong isinampa din 
sa NCMB at NLRC kaugnay ng mga 
manggagawang tinanggal sa trabaho. 

Sa pagtutulak ng unyon, sinimulan 
ang negosasyon para sa CBA noong 
Hunyo 2008. Ngunit matapos ang 20 
beses na negosasyon, hindi naging 
katanggap-tanggap sa unyon ang iniaalok 
ng management sa mga manggagawa. 
Sa kalagitnaan ng kanilang negosasyon, 
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isang gawa-gawang kaso ng pagnanakaw 
ng mga produktong jacket at vest ang 
isinampa sa korte laban sa 25 lider at 
kasapi ng unyon. Tinanggal sila noong 
Disyembre 22, 2008.

Mula Enero hanggang Pebrero 2009, 
nagpatupad ng forced vacation ang 
management at mahigit 400 manggagawa 
ang naapektuhan. 71 kasapi ng unyon 
ay magpabayad. Sa panahon ding ito, 
nagtanggal ng hindi bababa sa 200 
manggagawa ang kompanya mula sa 
hanay ng mga bagong kontraktwal.

Mula Marso hanggang Agosto 
2009 nagdeklara ang management ng 
temporary shutdown, at nag-alok ng 
bayaran. Maraming manggagawa ang 
tumanggap nito. Pagsapit ng Setyembre 
2009, nagdeklara ang Golden Will 
Fashion ng permanent cease of operation 
dahil sa pagkalugi umano at kawalan ng 
work orders bunga ng global financial 
crisis. Sa panahong ito, 140 manggagawa 
na lamang ang natira na ang mayorya ay 
unyonista.

Marso 13, 2009 ang huling negosasyon 
sa CBA na hinarap ng mga opisyales ng  
mother company mula sa Hong Kong.

Hindi na kinunsidera ng unyon ang 
welga dahil patay-sindi ang produksyon, 
at dahil sa serye ng mahahabang 
pagpapabakasyon ay apektado na 
ang mga manggagawa ng kawalan o 
kakulangan ng kita. Pumasok bilang mga 
kontraktwal ang marami sa kanila sa 
ibang pabrika habang ang iba ay nag-
uwian na sa kanilang mga probinsiya.

Hindi ganap na nagsara ang Golden 
Will. Napag-alaman ng mga manggagawa 
na lumipat lamang ito Noveleta, Cavite 
noong Mayo 2009 gamit ang pangalan 
na Jhenton Fashion Apparel habang 
nananatiling gamit na business address 
nito ang opisina ng Golden Will Fashion 
sa FCIE. Nagrali ang mga manggagawa 
sa harapan ng pabrika sa Noveleta kaya 
hindi ito inisyuhan ng business permit 
ng alkalde. Lumipat muli ito sa Victoria, 
Laguna.

Sa kabila ng pagsasara, naging sunud-
sunod pa rin ang mga kilos-protesta at 
delegasyon ng mga unyonistang hindi 
nagpabayad sa harapan ng PEZA-FCIE 
at sa PEZA national na ang kahilingang 
ipinaglalaban ay ibalik ang mga makina 
na inilabas at operasyon ng Golden 
Will Fashion sa FCIE. Naibalik ang mga 
makina ngunit walang ginawang hakbang 
ang PEZA sa pagpapabalik ng operasyon 
bagkos ay binigyan ng clearance ang 
Golden Will sa kanyang ginawang 
pagsasara. Sa kabilang banda, inilagak 
ng kompanya sa bangko ang separation 
pay ng mga lumalabang unyonista na 
anumang oras ay pwedeng kuhanin nila 
sa pamamagitan ng DOLE. 

Noong Mayo 2010, ibinasura ng 
piskalya sa Cavite ang kasong isinampa 
sa 25 lider at kasapi ng GWFPWO dahil 
sa kakulangan ng ebidensya at sa mga 
kilos-protesta at  delegasyon sa Office of 
the Provincial Prosecutor. 

Hunyo 2010 napilitan nang kuhanin 
ng mga lumalabang unyonista ang 
kanilang separation pay.
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Sa sampung taong operasyon ng 
Golden Will Fashion at anim na taong 
pagkilos ng mga manggagawa, makikita 
ang posibilidad na maoorganisa at 
mapapakilos sa iisang unyon ang mga 
kontraktwal kasama ng mga regular 
na manggagawa. Sa pamamagitan ng 
paghamon at paggamit sa mismong 
batas, paglalantad sa patakaran ng 
kontraktwalisasyon at tuluy-tuloy 
na pagsagupa sa mga pakana ng 
management, nalalagay sa depensibo ang 
management at nagtatagumpay ang mga 
manggagawa sa pagtatayo ng kanilang 
unyon.

Isang malaking aral sa kilusang 
paggawa ang matagumpay na karanasan 
sa Golden Will Fashion sa pag-oorganisa 
ng mga kontraktwal na manggagawa. 
Sa isang banda, isang malaking hamon 
naman para sa kilusang paggawa 
kung paano bibigyang hugis ang isang 
pambansang laban para sa isang batas 
na magbibigay ng mabigat na parusa 
at pananagutan sa mga tinatawag na 
“runaway shop,” lalo na sa panahong 
naipagtagumpay na ng mga manggagawa 
ang kanilang unyon at nagaganap na 
ang CBA kagaya ng karanasan ng mga 
manggagawa sa Golden Will.■
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NXP WORKER’S UNION: 
pagtatayo ng unyon sa gitna ng corporate restructuring

Bihira ang mga unyong naitatayo sa loob ng sonang pang-ekonomiya. Mas bihira 
pa kung ito’y tatagal nang mahigit dalawang dekada. 

Ngunit ito ang karanasan ng NXP 
Semiconductors Cabuyao Incorporated 
Workers Union na kasalukuyang 
nakabase sa Light Industry and Science 
Park I (LISP I) sa Cabuyao, Laguna sa 
Timog Katagalugan. 

Katulad ng ibang tunay na unyon ng 
manggagawa, hindi naging madali para 
sa mga kasapi ng unyon. Ang pagpapalit 
ng company management, management 
clapdown at mga kahinaan sa pamunuan 
ang ilan sa mga isyung seryosong 
kinaharap ng unyon. 

Sa gitna ng mga isyung ito, ang 
mahusay na demokrasya at pagkakaisa 
ng unyon ang nagsalba nito mula sa 
kompromiso at pagkabulok. 

Ang Pagsilang ng NXP  Semi-
Conductors Philippines

Noong Setyembre 2006, inanunsiyo 
ng Royal Philips Elektroniks, na kilalang 
nangungunang kompanya, na ito’y 
pumirma ng kasunduan kasama ang 
Kolhberg Kravis Roberts & Co.(KKR), 
Silver Lake Partners at AlpInvest Partners 
NV bilang isang consortium na siyang 
kukuha ng 80.1%  bahagi ng Philips 

Semiconductors habang pinapanatili ang 
19.9% sa Philips. 

Ang desisyon ay idinulot ng 
pagkalugi ng kompanya sa negosyo ng 
semiconductor bilang resulta ng pagbaba 
ng pamilihan dahil sa pandaigdigang 
krisis ng sobrang produksyon sa negosyo 
ng information technology. 

Sa mahigit isang dekada, dumaan 
ang Philips sa isang serye ng corporate 
restructuring na nagdiin sa pagtitipid 
sa operasyon, pagbebenta sa mahigit 
100 nitong subsidiaries, pagbabago 
sa pamunuan ng kompanya, na 
nangangahulugan ng maramihang 
tanggalan. Noong 1996, nagdesisyon ang 
Philips na ibenta ang negosyo nitong 
semiconductor. Ang resulta ay ang 
NXP (“Next Experience After Philips) 
Semiconductors. 

Gumagawa ang NXP ng silicon 
system solutions para sa komunikasyon, 
elektroniks, networking, pagbabangko, 
digital displays, in-car entertainment at 
mayroong mahigit 37,000 manggagawa 
sa buong mundo. 

Ang mga magkakaugnay na front-
end na pasilidad nito ay matatagpuan 
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sa Netherlands, Singapore, China, USA 
at Germany. Ibinenta noong 2009 ang 
pasilidad nito sa France samantalang 
itinakda naman nito ang pagsasara ng 
dalawa niyang yunit sa Netherlands 

Matatagpuan naman ang back-end 
na pasilidad naman nito sa Thailand, 
Taiwan, Hong Kong, China, Malaysia at 
Pilipinas. 

Ibinebenta naman nito ang 
kanyang mga produkto sa iba’t ibang 
equipment manufacturers, original 
design manufacturers, contract design 
manufacturers at distributor. Noong 
2009, umabot sa $3.843 bilyon ang 
pandaigdigang kita nito.  

NXP Cabuyao 
Nagsimula ang operasyon ng Philips 

sa Pilipinas noong maagang bahagi ng 
1920. Noong 1960s, itinayo ng Philips 
ang pagawaan ng bumbilya sa lungsod 
ng Las Piñas. Sa mga sumunod na taon, 
iba’t ibang operasyon pa ang ginawa 
ng Philips kasama na ang pagtatayo ng 
isang planta para sa semiconductors. 

Upang makakuha ng mga 
pribilehiyong ibinibigay ng gobyerno sa 
mga kompanyang nasa sonang pang-
ekonomiya, inilipat ng Philips ang 
mga operasyon nito ng semiconductor 
sa Light Industry and Science Park I 
(LISP I) sa Cabuyao, Laguna noong 
1995. Ang mga pasilidad nito, na 
siyang pinakamalaki sa loob ng LISP, ay 
matatagpuan sa dalawang gusali sa loob 
ng 12 ektaryang compound. 

Sa kasalukuyan, mayroong kabuuang 
1685 empleyado ang kompanya kung 
saan 301 dito ang nasa management. 
Mga kababaihan ang 56% ng pwersang 
paggawa nito. 

Talahanayan 14. Pagtaas ng 
sahod ng mga manggagawa 

sa NXP
Year Wage Increase (CBA)
1983 20%
1984 30%
 1985 10%
1986 15%
1987 10%
1988 10%
1989 10%
1990 10%
1991 20%
1992 18%
1993 13%
1994 17%
1995 18%
1996 P1000
1997 13%
1998 12%
1999 P1000
2000 10%
2001 10%
2002 P670
2003 8%
2004 8%
2005 P1000
2006 7%
2007 6%
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Nasa 605 manggagawa (36%) ang 
hindi regular kung saan 136 dito ay 
nakapasok sa pamamagitan ng mga 
subcontracting agencies habang 469 
naman ay kontraktwal. 

Umabot na sa mahigit 15 taon ng 
pamamasukan ang kalakhan ng mga 
manggagawa ng Philips, bago pa ito 
lumipat sa LISP I. 

Ang Pag-usbong ng Unyon 
Naitayo noong Disyembre 1, 1982 

ang unang unyon ng mga manggagawa 
ng NXP (noon ay Philips) sa Las Piñas. 
Pinangalanan nitong Philips Componets 
Philippines, Inc. Workers’ Union.  
Nakapailalim ito sa National Federation 
of Labor Unions (NAFLU) na bahagi 
ng Kilusang Mayo Uno (KMU), isang 
militanteng sentro ng paggawa sa bansa. 
Ang mga technician and quality inspectors 

ng kompanya ang unang nag-organisa ng 
unyon.

Noong lumipat ang kompanya sa LISP 
I sa Laguna, napalitan ang pangalan ng 
unyon at naging Philips Semiconductors 
Workers’ Union-NAFLU-KMU.  Dulot 

Talahanayan 15. 
Karaniwang sahod ng mga 
Manggagawa sa NXP noong 

2008
Department Monthly 

Rate
Headcount

BCBS  15,005.82  367 
GA  12,009.75  640 

POWER  14,411.54  531 
SIPS  12,471.45  550 

SUPPORT  14,691.01  40 
TOTAL  13,295.51  2,128 

Pigura 8. Distribusyon ng mga manggagawa batay sa haba 
ng serbisyo
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ng pagbabago ng may-ari ng kompanya 
ang pagbabago ng pangalan ng unyon, 
nang ang bahaging semiconductors ng 
Philips ay ibinenta sa  Kolbergh Kravis & 
Roberts (KKR) Alp Invest, Silver lake, at 
iba pa. 

Sa 27 taon ng unyon, mayroong nang 
sampung CBA sa pagitan ng management 
at manggagawa. 

Bukod sa pagtaas sa sahod (tignan 
ang talaan), mayroon ilang benepisyong 
pang-ekonomiya ring nakuha ng unyon 
para sa mga manggagawa. Kabilang 
dito ang arawang subsidyo sa pagkain, 
rice subsidy, education subsidy at out-
patient subsidy.  Mayroon din libreng 
transportasyon papuntang LISP I para 
sa mga manggagawang naninirahan sa 
Maynila at iba pang probinsiya 

Nakakatanggap din ng Personal 
Protective Equipment (PPE) ang mga 
manggagawa na regular na binabantayan 
ng komite sa kalusugan at kaligtasan 
ng unyon. Isang grievance desk din ang 
binuo upang dinggin ang reklamo ng 
mga manggagawa.  

‘Corporate Restructuring’ at 
Epekto nito sa mga Manggagawa

Malaki ang naging epekto ng corporate 
restructuring sa kalagayan ng mga 
manggagawa. 

Una, naging mas mahirap ang 
paglulunsad ng mga aktibidad para sa 
mga manggagawa mula nang lumipat 
ang kompanya sa LISP I. Kinakailangang 
humarap ang mga manggagawa sa ilang 
patong ng pwersang panseguridad- 
mula sa lokal na pulis sa loob at paligid 
ng sona, pwersang panseguridad ng 
sona hanggang sa security guards ng 
kompanya, na patuloy ang pagmanman 
sa kilos ng mga manggagawa hindi 
lamang sa loob  ng sona kundi maging sa 
mga paligid nito. 

Katulad ng maraming kompanyang 
binili at nasa kontrol ng mga pribado, 
ang mga manggagawa ng NXP ay 
kumakaharap sa kontraktwalisasyon, 
pagbaba ng bilang ng regular na 
manggagawa dahil sa voluntary 
retirement programs (VRP) at pagsasara 
ng mga departamento ng kompanya. 

“Private equity firms view the companies they target for 
takeover as merely ‘a bundle of assets’, not as a service-provider or 
manufacturer of goods, or as a place of employment. Management 
focus is on manipulating this bundle of assets through financial 
re-engineering to generate maximum, short-term cash outflow 
and this is what drives management decisions on restructuring. In 
this equation, workers figure primarily as expenses as assets are 
unbundled, sold, mortgaged and resold. “

-International Union of Food, Agricultural, Hotel, 
Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ 

Association
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Nang maging NXP ang Philips, 
nagsara ang dalawang dibisyon ng planta 
kung saan maraming manggagawa 
ang nawalan ng trabaho. Nag-alok 
din ang kompanya ng early retirement 
packages upang ibaba ang bilang ng 
manggagawang may security of tenure. 
Para sa marami, naging kaengga-
engganyo ng alok maging sa ilang lider 
ng unyon. Magiging isang usapin ito na 
kakaharapin ng unyon. 

Itinigil din ng kompanya ang 
pagreregularisa sa mga manggagawang 
kontraktwal at kumukuha na lamang ng 
mga manggagawa mula sa mga subcon 
at mga kontraktwal. Dahil sa pagdami 
ng kontraktwal na manggagawa at lumiit 
ang bilang ng regular, lumiit ang bilang 
ng kasapian ng unyon. Tanging mga 

regular na manggagawa lamang ang 
maaaring maging kasapi ng unyon. 

Sa simula ng taong ito, inanunsiyo ng 
management na bababaan nila ang sahod 
dahil sa lumiliit na pandaigdigang kita. 

Subalit hindi ito tinanggap ng unyon 
sa kadahilanang 1) alam nilang ang NXP 
Philippines ay kumikita pa ng malaking 
tubo sa kabila ng pagdausdos ng 
ekonomiya at 2) ang mga manggagawa 
ang pangunahing bumabalikat sa bigat 
na dulot ng krisis dahil sa tumataas 
na presyo ng pangunahing bilihin at 
pagdaudos ng kabuhayan. 

Naglunsad ang mga manggagawa 
ng serye ng pagkilos upang ipakita ang 
kanilang nagkakaisang lakas. Nagpulong 

Isang silip sa likod ng buy-outs
Noong 2006, umaabot sa 725 bilyong 

dolyar ang nagastos ng pribado sa pagbili 
sa iba’t ibang kompanyang nalulugi. 
Katumbas nito ang halagang kayang 
bumili sa ekonomiya ng Netherlands, o 
sa pinasamang ekonomiya ng Argentina, 
Poland at South Africa. 

Karaniwang itong isinasagawa nang 
pribadong ng tatlong pangunahing aktor: 
1) namumuhunan, 2) pribadong equity 
firms at 3) kompanyang kanilang binili o 
“portfolio companies”. Ang KKR na bumili 
sa Philips semiconductors ay isa sa limang 
nangungunang private equity buy-out firm 
sa buong mundo. Kasama rito ang Bain 
Capital, Blackstone Group, TPG. 

Pumapatungkol ang private equity sa 
malawak na estratehiya ng pamumuhunan 
sa mga kompanya sa industriya at serbisyo 
kung saan ang kanilang stock ay hindi 
ibinagbibili sa publikong stock exchange. 

Para matiyak ang mabilis na pagbalik 
ng kanilang kapital, ipinapatupad ang labor 
flexibility at kontraktwalisasyon, maging ang 
pagbabawas sa bilang ng manggagawa sa 
pamamagitan ng pagsasara ng mga planta 
at departamento ng kompanyang kanilang 
binibili. 

Hindi katulad ng mga kompanyang 
ipinagbibili sa publiko na humaharap sa 
mga batas, ang mga private equity buy-out 
firms ay malaya mula sa pagsubaybay. Ang 
kanilang mga kita ay sadyang naitatago nila. 
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ang unyon at nagplano ng iba’t ibang 
aksyong protesta sa loob ng kompanya.

Naglunsad ng noise barrage ang mga 
manggagawa tuwing breaktime sa loob ng 
canteen ng kompanya. Nag-organisa rin 
sila ng mga piket sa loob ng kompanya, 
bitbit ang mga plakard at pins na 
naglalaman ng kanilang mga panawagan. 
Ang mga inspeksyon ng mga kinatawan 
ng kompanya sa ibang bansa ay ginamit 
ding pagkakataon para magsagawa ng 
mga protesta upang ipakita ang kanilang 
militansya at pagkakaisa. 

Nagbunga ang kanilang aksyon at 
naobliga ang kompanya na mangako na 
ipatutupad ang pagtaas ng sahod ayon sa 
kanilang CBA. 

Demokrasya Laban sa 
Oportunismo at Kompromiso 

Sa buong pagkakataong ito, 
naharap ang unyon sa mga suliraning 
bumalot sa pamunuan ng unyon, 
na napagtagumpayan lamang sa 
pamamagitan ng vigilance ng mga kasapi 
na nagbigay daan sa bagong mga lider. 

Isang malaking kahinaan ang kawalan 
ng lokal na eleksyon sa loob ng 28 taon. 
Sa buong panahong ito, iisang liderato 
lamang mayroon ang unyon. 

Noong 2006, nagpatupad ang 
management ng Management 
Determined Separation Program 
(MDSP). Ilang kasapi ng unyon ang 
nagtulak sa pamunuan ng unyon na 
pigilan ang planong ito dahil isang porma 

Pigura 9. Distribusyon ng mga Manggagawa batay sa 
Sahod
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ito ng pagbasag sa unyon. Hinimok din 
nila ang kanilang kapwa manggagawa 
na huwag tangkilikin ang programang 
ito. Ngunit, ilang opisyales ng unyon ang 
tumangkilik ng programa. 

Noong Mayo 2009, tumanggi ang 
management na itaas ang sahod ayon sa 
CBA dahil diumano sa pagkalugi nito. 
Naglunsad ang unyon, sa udyok ng mga 
kasapi, ng mga aksyon bilang protesta. 
Umabot sa 80-90% ng manggagawa ng 
isang shift ang lumahok sa pagkilos. 
Ngunit, ang pangulo ng unyon at ilang 
opisyales ay wala sa pagkilos.  

Nanawagan ang ilang kasapi ng unyon 
ng paglulunsad ng isang lokal na eleksyon 
para sa pamunuan ng unyon noong 
Agosto. Ngunit, nanawagan ang mga 
nakaupong opisyales ng pagpapahaba 
ng kanilang termino hanggang 2011. Sa 
pangkalahatang asembliyang idinaos, 
nagkaisa ang mga manggagawa na 
maglunsad ng isang eleksyon. 

Isang petisyon naman para sa 
pagpapahaba ng termino ang lumabas 
ngunit wala ni kalahati ng kasapian ng 
unyon ang pumirma rito. Naglabas ang 
management ng pagsang-ayon nito sa 
term extension. Ngunit, tinutulan ito ng 
mga kasapi at ng pederasyong kina-
aaniban ng unyon.

Sa huli, inilunsad ang eleksyon. Ngunit 
isang petisyon para sa pag-boykot ng 
eleksyon ang lumabas sa ika-3 ng hapon 
ng araw ng eleksyon. Mahigit kalahati na 

ng kasapian ng unyon ang nakaboto.  At 
malinaw na isang bagong pamunuan na 
ang kinilala ng mga kasapi. 

Kung gayon, ang mga kasapi ng unyon 
sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa 
at pagtupad sa prinsipyo ng demokrasya 
ng unyon, ang nagsalba sa kanilang 
organisasyon mula sa kompromiso at 
nagbalik sa buhay ng unyon. 

Kongklusyon
Pinapatunayan ng karanasan ng mga 

manggagawa ng NXP ang kahalagahan 
ng pagiging mapagbantay, kolektibong 
pagkilos at mahusay na paggamit ng mga 
demokratikong proseso ng unyon. Ito ang 
mga instrumentong nangalaga sa unyon 
sa kabila ng maraming pagsubok. 

Ito rin ang instrumento ng unyon 
sa mga kakaharapin nito sa hinaharap. 
Nakikita ng bagong pamunuan ng 
unyon ang mas matitindi pang epekto 
ng patuloy na corporate restructuring ng 
NXP. 

Pagdating ng panahong iyon, 
umaasa silang magiging handa ang 
mga manggagawa sa pagharap sa mga 
ito.  Pansamantala, ibinubuhos nila 
ang kanilang sarili sa pagkokonsolida 
ng kanilang hanay, pagkatas sa mga 
aral ng kanilang mga kahinaan at 
pagpapataas ng kamulatan at pag-unawa 
ng  mga manggagawasa lumalalang 
pandaigdigang krisis upang itaas ang 
kanilang diwang lumaban.■
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MULA ASEZA HANGGANG APECO: 
pakikibaka laban sa napipintong sez sa aurora

Matatagpuan sa Silangang bahagi ng Luzon, karatig ng Dagat Pasipiko, ang lalawigan 
ng Aurora. 

Binubuo ito ng walong bayan kung 
saan Baler ang kabisera. Nakapalibot sa 
Aurora ang mga lalawigan ng Quezon, 
Bulacan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, 
Quirino at Isabela.

Hitik sa likas na yaman ang Aurora. 
Bukod sa yaman ng dagat Pasipiko sa 
Silangan, pinalilibutan ang Aurora ng 
kabundukan ng Sierra Madre na sagana 
sa yamang mineral, puno at hayop. Isa 
rin ito sa ilan na lamang na probinsiya 
ng bansa kung saan nananatiling virgin 
forests o hindi pa nagagalaw ng tao, ang  
75% ng kanyang mga kagubatan (The 
Philippine Star, 2010)

Pagsasaka ng palay, mais at niyog 
at pangingisda ang pangunahing 
ikinabubuhay ng mamamayan sa 
Aurora. Noong 2008, tinatayang 11,280 
ektarya ng probinsiya ang nakalaan sa 
pagtatanim ng bigas (Orejas, 2008). 
Sa katunayan, nakakapagsuplay ang 
probinsiya ng bigas sa mga katabi nitong 
bayan.

Tahanan din ng mga tribo ng 
Dumagat, Agta at Igorot ang probinsiya.

Subalit, sa kabila ng mga 
kayamanang ito, isa ang Aurora sa 20 na 

pinakamahirap na probinsiya sa buong 
bansa.

Pagsisimula ng isang espesyal na 
sonang pang-ekonomiya

Ang ilang bahagi ng Baler, Dinalungan 
at Casiguran, maging ang mga karagatan 
nito, mga isla at karatig na kapaligiran 
ng probinsiya ng Aurora ay kabilang sa 
mga target na lokasyon ng mga itatayong 
special economic zone sa Pilipinas nang 
isabatas ang Republic Act 7916 o Special 
Economic Zone Act of 1995.

Agad na sinagpang ng lokal na 
gobyerno, na kontrolado ng pamilya 
Angara, ang pagkakataong ito. Noong 
Disyembre 10, 1997, magkahiwalay na 
naghain sina Bella Angara, na noo’y 
kinatawan ng Aurora sa kongreso, ng 
House Bill 5309, at Senador Eduardo 
Angara ng Senate Bill 1978.  Layunin 
ng dalawang panukalang ito ang 
pagsasabatas ng Aurora Special 
Economic Zone Act na magdedeklara sa 
buong probinsiya bilang isang espesyal na 
sonang pang-ekonomiya.

Matapos lamang ang isang linggo, 
inaprubahan ng Kongreso ang 
panukala sa ikatlong pagbasa. Hindi 
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pangkaraniwan sa lehislatura ng Pilipinas 
na kilala sa mabagal na pagpapasa ng 
mga batas ang bilis ng pagkaka-apruba sa 
nasabing panukala.

Subalit, dahil sa oposisyon mula sa 
Department of Trade and Investment 
at Department of Finance, binaligtad 
ng dating Pangulong Fidel V. Ramos 
ang pagsasabatas ng panukala. Ayon sa 
opinyon ng DOTI at DOF, magiging 
mabigat sa ekonomiya ng bansa ang 
dagdag na pagkawala ng mga tax 
revenue na magiging resulta ng mga 
pinansyal na insentibo sa mga dayuhang 
mamumuhunan sa ecozone. Dagdag pa, 
ang naturang panukala ay magbibigay 

daan upang maging tarangkahan ng 
smuggling ang Aurora. 

Bukod sa pagtutol mula sa mga 
nasabing ahensya ng gobyerno, inihapag 
din ng mga residente ang kanilang 
oposisyon. Ang paglaban sa panukala ay 
pinangunahan ng Multi-Sectoral Action 
Group of Aurora (MSAG) at  balangay ng 
Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) 
sa Aurora.

Bagamat hindi natuloy ang pagtatayo 
ng sona ayon sa panukalang inihapag ng 
mga Angara, nagkaroon naman ng isang 
Economic Zone sa Aurora noong Enero 
2000 nang pirmahan ni dating Pangulong 
Joseph Estrada ang Presidential 

Nanganganib ang karagatan at kagubatan ng Aurora dahil sa napipintong pagtayo ng 
SEZ sa probinsiya.
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Ang Pamilya Angara
Isa sa pinakamakapangyarihang pamilya 

sa probinsiya ng Aurora ang mga Angara. Sa 
kasalukuyan, apat na miyembro ng pamilya 
ang may posisyon sa lokal at pambansang 
gobyerno sa bansa.

Unang nagkaroon ng posisyon sa 
gobyerno ang magkapatid na Juan Angara 
na naging Lieutenant Governor ng Aurora 
noong 1951-55 at Alkalde ng Baler noong 
1934-1937 at 1944-1945; at Jose Angara 
na kinatawan ng probinsiya sa Unang 
Asembliya ng ika-10 Lehislatura ng Pilipinas 
noong 1935-1938.

Anak ni Juan Angara ang kasalukuyang 
senador na si Edgardo Angara, ang 
Alkalde ng Baler na si Arthur Angara at 
Gobernador ng Probinsiya na si Bellaflor 
Angara-Castillo.

Ang kasalukuyang kinatawan naman 
ng tanging distrito ng Aurora na si Juan 
Edgardo Angara ay anak naman ni Senador 
Angara.

Ayon sa kanyang Statement of Assets 
and Liabilities o SALN, ika-sampu sa 
pinakamayamang senador si Sen. Angara 
na may ari-ariang nagkakahalaga ng P70 
Milyon. Bukod sa pagiging sendador, 
marami na ring siyang hinawakang posisyon 
sa pambansang gobyerno.

Naging pangulo siya ng Senado 
noon 1993-1995. Sa ilalim ng rehimeng 
Estrada, naging kalihim ng Kagawaran ng 

Agrikultura si Angara noong 1999-2001 at 
Executive Secretary ng nasabing rehimen.
Hinawakan lamang niya ang posisyong ito 
sa loob ng 14 na araw dahil sa tagumpay ng 
pagpapatalsik kay Estrada.

Paulit-ulit na  nadadawit ang pamilya 
Angara sa usapin ng iligal na pagtotroso.

Noong 2004 inakusahan ni Rogelio 
Rosal, tagapagsalita ng New People’s Army, 
na nakikinabang ang mga Angara sa siyam 
na logging companies sa Aurora. Ayon 
naman kay Fr. Edwin Agapay, nakatanggap 
ang pamilya ng kontribusyon mula sa mga 
magtotroso para sa kanilang kampanya 
noong eleksyon ng taongiyon. 

Isa pang pari, si Antonio Evangelio ang 
naglabas ng parehong akusasyon. 

Ang mga nasabing akusasyon ay 
pinabulaanan ng mga miyembro ng pamilya.
(Diaz, 2004)

Ayon kay Heherson Alvarez, dating 
kalihim ng Department of Environment and 
Natural Resources, bagamat hindi sangkot 
ang mga Angara sa iligal na pagtotroso, sila 
naman ay padrino ng mga illegal logger.

Malapit, ayon kay Alvarez, si Sen. Angara 
kay Romeo Roxas, ang may-ari ng Green 
Circle Properties and Resources Inc.,na 
kilalang isang malaking logger sa probinsiya 
(Cervantez, 2004).
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Proclamation 233 na nagtransporma 
sa 28,000 ektaryang pag-aari ni Atty. 
Romeo Roxas ng Green Circle Properties 
Corporation sa isang sonang pang-
ekonomiya at pang-turismo – ang Pacific 
Coast City Ecozone.

Ayon sa isang artikulo ng Philippine 
Center for Investigative Journalism o 
PCIJ (2005), ang naturang lupa ay ang 
pinakamalawak na pribadong lupain 
sa buong bansa. Samantala, ang Green 
Circle ay isa sa limang kompanya sa 
probinsiya na nakakuha ng Special 
Private Land Timber License (SPTL) 
na nagpapahintulot sa may hawak 
nito na magtroso sa pribadong lupain, 
kagubatan o alienable land, o disposable 
land na saklaw ng malawak na lupain. 
Dagdag ng artikulo, sinasabi ni Roxas 
na ang kanyang pagputol ng mga puno 
sa kanyang lupain ay hindi pagtrotroso 
kundi paglilinis (clearing) ng kanyang 
lupain.

RA 9490: Aurora Special 
Economic Zone Act

Noong 2006, muling inihain ni 
Congressman Juan Eduardo Angara ang 
HB 5309 bilang HB 10293 ang Aurora 
Special Economic Zone and Freeport 
Act. Ihinain naman ni Sen. Angara ang 
bersyon nito sa Senado bilang SB 2603. 

Nagpasok ng mga pagbabago sa 
panukala matapos magpahayag ang 
Department of Finance at Bureau of 
Customs (BOC) ng kanilang reserbasyon 
sa panukala dahil sa nauna na nilang 
paniniwala na magiging daan ang freeport 
para sa smuggling na magpapasama sa 
lokal na ekonomiya.

Kasama sa mga rekisitos ng pagtatayo 
ng isang sona ang pag-endorso ng 
gobyerno ng probinsiya upang ipakita 
ang pagsuporta ng bayan sa panukala. 
Sa kaso ng Aurora, ang pag-endorso 
ng Panlalawigang Konseho ay inilabas 
noong Enero 29, 2007 sa pamamagitan 
ng isang resolusyon ng espesyal na sesyon 
ng konseho, dalawang araw matapos 
itong hilingin ni Gov. Angara. 

Sa isang espesyal na sesyon sa 
Kongreso noong Pebrero 19-20, 2007, 
pinag-isa at inaprubahan ang HB 5309 
at SB 2603. Pinirmahan ito bilang batas 
ni Pangulong Arroyo noong Hunyo 
2007 bilang RA 9490 o Aurora Special 
Economic Zone Authority Act (ASEZA) 
of 2007.

Ayon sa mga nagtutulak ng ASEZA, 
ang pagtatayo ng isang Special Economic 
Zone ang solusyon sa malalang kahirapan 
sa probinsiya sa pamamagitan ng pag-
eenganyo sa dayuhang pamumuhunang 
magdadala ng trabaho at kabuhayan sa 
mamamayan.

Nilalayon umano ng RA 9490 na 
gawing isang “self-sustaining industrial, 
commercial, financial, investment and 
tourism/recreational center  and suitable 
retirement/residential areas to generate 
jobs” ang probinsiya ng Aurora. 

Sa planong kumbersyon ng lupa 
na ginawa ni Felino Palafox Jr.,  
pangunahing arkitekto ng ASEZA, 
itatransporma ang lupang agrikultural 
sa isang industriyal, institusyunal, 
pangturismo, at pang-residensyal na 
sonang mayroong sariling daungan at 
paliparan. 
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Sasaklawin ng sona ang 500 ektarya ng 
barangay ng Esteves at Dibet, bayan ng 
Casiguran at maaaring pang palawakin 
hanggang 2,000 ektarya ng lupang 
pampubliko. 

Pangangasiwaan ito ng isang 
Board of Directors na binubuo ng 
isang administrador, gobernador ng 
probinsiya, representante ng probinsiya 
sa Kongreso, alkalde ng Casiguran, 
lokal na representante at mga dayuhang 
mamumuhan ng bawat kompanya 
at dalawang kinatawan mula sa 
manggagawa. 

Aabot sa hindi bababa sa sampung 
bilyon ang tinatayang capital stock nito, 
kung saan mula sa pribadong sektor ang 
40% at mula sa gobyerno ang 60%.

May awtonomiya ang ecozone mula 
sa lokal na pamahalaan ng probinsiya at 
kung magkakaroon man ng tunggalian, 
mananaig ang kapangyarihan ng Zone 
Authority.

Mula ASEZA tungo APECO, 
Paglawak ng Sonang 
Pang-ekonomiya 

Dalawang taon matapos maipasa 
ang RA 9490, at habang sinisimulan 
pa lamang ang konstruksyon ng 
mga pasilidad para rito, agad nang 
nagpakita ng interes ang mga Angara 
na palawakin ang saklaw ng sona. 
Inihain ni Congressman Angara ang 
HB 6213 sa Kongreso habang inihain 
naman sa Senado ng kanyang ama 
kasama ni Sen. Miriam Santiago ang SB 
3470.  Pinagsama at inaprubahan ang 
dalawang panukala at pinirmahan ni 

dating Pangulong Gloria Macapagal-
Arroyo bilang RA 10083 o Aurora 
Pacific Economic Zone and Freeport Act 
(APECO) noong Abril 2010.

Binubuo ang APECO ng dalawang 
bahagi: ang Parcel I - 496 ektarya 
mula sa orihinal na ASEZA at ang 
Parcel II - 12,427 ektaryang sakop 
ang San Ildenfonso, Culat at Cozo. Sa 
kabuuan, may laking 12,923 ektarya ang 
napipintong sonang pang-ekonomiya. 

Magsisilbing sentro ng mga negosyo 
ang Parcel I na kinabibilangan ng mga 
kompanyang industriyal, komersyal 
at institusyunal. Samantala, nakatutok 
naman sa eco-tourism ang Parcel II. 

Ibinigay sa New Kanlaon Construction 
ang P436.5 milyong kontrata para sa 
pagtatayo ng kalsada, linya ng telepono, 
at iba pang pasilidad ng sona.

Pinaplanong itayo ang sumusunod sa 
loob ng sona: 

•	 mga industriyang agrikultural 
katulad ng niyog, kahoy, alak, at iba pang 
pagkain;

•	 mga industriyang pandaungan 
katulad ng warehouse, container terminal, 
seafood at meat processing;

•	 light industrial zone katulad ng 
pagawaan ng bangka, elektroniks, sapatos 
at iba pang manupaktura;

•	 financial commercial na distrito 
kung saan ilalagay ang mga bangko, 
insurance firm, opisina, condominium;

•	 commercial industrial na distrito na 
kapapalooban ng mga IT Park, electronic 
hub, kainan, parlor, souvenir shops;
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•	 light commercial zone na mayroong 
mga tindahan, support services shop at 
otel.

Sa kasalukuyan kinukumpleto ang 
isang paliparang may habang 1,300 
metro. Itinatayo rin ang isang daungang 
mayroong pasilidad na Roll-on-
Roll-off (RoRo) sa pamamagitan ng 
pagpapalawak sa piyer sa Barangay 
Dibacong, Casiguran. 

Nagbukas na rin ang opisina ng 
APECO para sa mga nais mamuhunan. 
Bukod sa opisina sa loob ng itinatayong 
sona, ang main office ng APECO ay 
matatagpuan sa SSS Central Office sa 
Makati. Mayroon din itong isang branch 
office sa Clark, Pampanga.

Gumastos ng P15 milyon para sa 
pagbabakod sa paligid at pagbubungkal 
sa lupa para sa paliparan. 

Samantala, mayroon namang 
nakalaang P157 milyon para sa runway, 
isang 4,800 sqm na taxiway, terminal 
building, administration building, istasyon 
ng bumbero at parking space.  Inaasahang 
matatapos ang paliparan sa loob ng isang 
taon. Galing ang nasabing pondo mula 
sa inilaang badyet para sa Department of 
Transportation and Communication. 

Gagamitin din ang isang bilyong 
pisong puhunan para sa pagpapatayo ng 
Furniture Village na pamamahalaan ng 
Industries Development Corporation, 
isang kompanyang nag-eeksport ng 
produktong mula sa kahoy. Magbibigay 
umano ito ng 6,700 na trabaho at P3.1 
bilyong taunang kita.

Mayroon na ring sampung 
Memorandum of Agreement sa pagitan 
ng Economic Zone Authority at mga nais 
mamuhunan sa sona:

•	 Pangakong 100 scholarship grants 
ng UCPB-CIIF Foundation para sa mga 
kamag-anak ng mga magsasaka ng niyog 
sa Aurora;

•	 Pagkuha ng Asiapro Multipurpose 
Cooperative, isang kooperatibang nagsu-
suply ng manggagawa, sa mga bagong 
gradweyt na estudyante mula sa iba’t 
ibang paaralan sa Aurora;

•	 Pagtatayo ng PHILFOODEX, isang 
organisasyon ng industriya ng pagkain, 
ng mga value-adding linkages ng mga 
produkto mula sa pangingisda sa lokal at 
pandaigdigang pamilihan;

•	 Pagtatayo ng IDC ng mga value-
adding linkages ng mga produktong 
gawa sa kahoy ng Aurora sa lokal at 
pandaigdigang pamilihan;

•	 Pagpapakilala ng Source Asia 
Business sa paggamit ng gyroplanes sa 
Aurora;

•	 Pagbebenta ng Fundacion Santiago 
ng mga produkto ng Aurora sa ibang mga 
kompanya;

•	 Pamumuhunan ng Genius Billion 
Development Ltd. sa wind power 
generation at mga gusali at pagsasanay sa 
Aurora;

•	 Pag-uugnay ng East-West Seed 
Co., sa mga produktong agrikultural 
ng Aurora sa lokal at pandaigdigang 
pamilihan;

•	 Pagbibigay ng TGA Farms ng mga 
kagamitan para sa industriya ng Tilapia 
ng Aurora;

•	 Pagtatayo ng NMLC ng pasilidad 
na Ro-Ro sa Aurora;
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Pangangamkam sa lupa – 
kawalan ng hanapbuhay at 
tirahan, pagkawasak sa likas na 
yaman

Para sa mga residente, 
nangangahulugan ang konstruksyon ng 
APECO ng pangangamkam ng kanilang 
lupa at kung gayon, kawalan ng kanilang 
tirahan at kabuhayan. Nangangahulugan 
din ito ng panganib sa seguridad 
sa pagkain ng probinsiya dahil ang 
lupang pagtatayuan ng sona ay lupaing 
agrikultural na pinagtatamnan ng palay 
at niyog.

Sasakupin ng freeport ang baybayin 
ng Casiguran na magdadala ng panganib 
sa yamang dagat ng probinsiya na 
siyang pinagkukunan ng yaman ng mga 
mangingisda. 

Ayon kay Alejandro Barcel, 
dating kapitan ng Barangay San 
Ildefonso, ngayon pa lang, marami 
nang mangingisda ang walang 
pinagkakakitaan dahil binakuran ng 
APECO ang karagatan. Ang kanilang 
mga gamit sa pamamalakaya na kanilang 
pinagkagastusan ay hindi na rin nila 
nagagamit dahil hindi na sila makapunta 
sa dagat.

“Maging ang mga lupang titulado ay 
hindi ligtas. Walang silbi ang anumang 
dokumento kagaya ng Certificate of Land 
Transfer (CLT), Emancipation Patent 
(EP), Certificate of Land Ownership 
Award (CLOA) at Certificate of Ancestral 
Domain Title (CADT) ng mamamayang 
katutubo,” ayon sa Panlalawigang 
Alyansa ng mga Magbubukid sa Aurora 
(PAMANA). 

Halimbawa, ayon kay Elmer, isang 
residente ng Sitio Reservation, Brgy. 
Esteves, kinakamkam ng APECO ang 105 
ektaryang lupain ng sityong pagtatayuan 
raw ng isang campus ng Aurora State 
College of Technology (ASCOT) na 
kasama sa proyekto ng APECO. Sinasabi 
ng administrasyon ng APECO na ang 
nasabing lupain ay dapat para sa isang 
paaralan sa bisa ng isang proklamasyon 
noong panahon ng okupasyong 
Amerikano.

Subalit paliwanag ni Elmer, dating 
kagubatan ang nasabing lupa na 
binungkal, pinagyaman at ginawang 
produktibong lupa ng mamamayan mula 
pa noong dekada ‘60. Naging benepisaryo 
na rin ito ng proyektong patubig mula 
sa National Irrigation Authority (NIA). 
Kung gayon, hindi na maaaring gamitin 
para sa palit-gamit ng lupa sa ilalim 
ng Comprehensive Agrarian Reform 
Program. Kahit ang Department of Land 
Reform, sa kanilang pakikipagdayalogo 
ay sumasang-ayon, di-umano, na 
ipamahagi ang lupa sa mamamayan ng 
reserbasyon.

Sa kasalukuyan, hinihintay na lamang 
ang opinyon ng Department of Justice na 
hiningi ng DAR bago maging pinal ang 
desisyon na ipamahagi sa mga residente 
ang lupang kanilang binubungkal.

Nakakaani ng higit sa 100 kaban 
ng bigas kada ektarya mula sa lupang 
kinakamkam ng ASCOT, ayon kay Elmer. 
Ipinangtutustos nila ang kita sa pagkain, 
pag-aaral ng kanilang anak, at iba pang 
mga gastusin sa bahay.
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Sinasakop din ng APECO ang mga 
lupain ng Brgy. San Ildefonso na matagal 
nang pinagyayaman ng mga residente 
at magbubukid. Ito ay nasa ilalim ng 
Integrated Social Forestry Program ng 
Department of Environment and Natural 
Resources.

Ang barangay ding ito ay lupaing 
ninuno ng mga Dumagat, at kung gayon, 
batay sa IPRA, ay kanilang pagmamay-
ari at may proteksyon ng batas laban sa 
pangangamkam.

Samantala, walang maayos 
na relokasyong ibinibigay ang 
administrasyon ng APECO para 
sa mga residenteng mawawalan ng 

tirahan dahil sa proyekto. Ang 34 
ektaryang ipinangako sa 480 pamilya ay 
lupang sakahang may irigasyon mula 
sa proyektong patubig ng National 
Irrigation Administration. Mapanganib 
din ito dahil madalas magbaha pagka’t 
katabi lamang ng ilog.

Sa Brgy. Dibet, pinutol na para sa 
proyekto ng APECO ang mga bakawan 
na nagsisilbing breeding ground ng mga 
isda.

Habang mabilis na inirekomenda 
ng lokal na pamahalaan ang pagtatayo 
ng sona, wala namang naganap 
na konsultasyon sa hanay ng mga 
residenteng naninirahan sa tatayuan 

Para sa mga mangingisda ng Brgy. San Ildefonso, nangangahulugan ang APECO ng 
kawalan ng hanapbuhay.
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ng proyekto. Ayon sa PAMANA, kahit 
ang mismong Alkalde ng Casiguran 
na si Mayor Reynaldo Bitong ay hindi 
naabisuhan nang ilabas ng Sangguniang 
Panlalawigan ang resolusyon na 
nagrerekomenda sa proyekto.

Sa isang National Fact-Finding 
Mission na pinangunahan ng Kilusang 
Magbubukid ng Pilipinas (KMP), 
Alyansa ng Magbubukid sa Gitnang 
Luzon (AMGL), at PAMANA noong June 
22 hanggang 26, napag-alamang binibili 
ng APECO ang lupain ng mga magsasaka 
at mangingisda sa halagang P60,000 kada 
ektarya.

Samakatuwid, ipinagpalit ng lokal na 
pamahalaan ng Aurora ang inaasahang 
kabuhayan ng mamamayan sa dayuhang 
pamumuhunan para sa kanilang 
pandarambong. Ayon kay Barcel, sila 
ay pinapalayas at tinatawag na iskwater 
sa lupang kanilang kinalakihan at 
pinagyaman.

Maanomalyang  proyekto
Isiniwalat ni Palafox, ang pangunahing 

arkitekto ng proyekto ang mga anomalya 
sa APECO sa isang pagdinig ng Senado 
hinggil sa badyet na ilalaan dapat 
ng gobyerno para dito noong 2010. 
(Geronimo,2011). 

Mga bagyo sa Aurora
Dahil sa lokasyon nito, madalas na 

masalanta ng kalamidad ang probinsiya 
ng Aurora.  Ito ay pinapalala pa ng iligal 
na pagtrotroso na nagiging sanhi ng 
mga flashflood na kumikitil sa buhay ng 
maraming residente ng probinysa. 

Sa katunayan, sinasalanta ang 
probinsiya ng halos lahat ng malalaking 
bagyong pumapasok sa Philippine area of 
responsibility.

Noong 2004, halos 1,000 ang namatay 
dahil sa flashflood at landslide sa probinsiya 
matapos daanan ang probinsiya ng bagyong 
Violeta at Winnie.

Sampung barangay naman ang binaha ng 
tubig na abot-tuhod sa bayan ng Casiguran 
noong Disyembre 2005. 

Noong 2006, dalawa naman ang namatay 
at 170,000 ang nawalan ng tirahan sanhi ng 
flashflooding sa mga bayan ng Dingalan, 
Dipaculao at Baler.

Noong Hulyo 2010, sapilitang pinalikas 
ang may 111 pamilya dahil din sa 
flashflooding sanhi ng malakas na pag-ulan 
dahil sa bagyong Caloy.

Sa gitna ng 2011, dinaanan na ang 
Aurora ng malalaking bagyo na sina Bebeng 
at Falcon na naging sanhi sa pagpapalikas 
ng daan-daang pamilya sa probinsiya.

Ang madalas na bagyo sa probinsiya ay 
isa sa mga dahilan, ayon sa mga residente, 
kung bakit hindi paborable ang Aurora 
sa pagtatayo ng isang espesyal na sonang 
pang-ekonomiya.
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Ayon sa kanya, mas malala pa sa 
kontrobersyal na ekstensyon ng C-5 ang 
proyekto.

Hindi umano sumailalim sa pagsusuri 
ng Commission on Audit ang ginamit ng 
mga Angara na pondo ng gobyerno sa 
konstruksyon ng APECO. 

Sa iba’t ibang malabnaw na dahilan, 
pinilit siyang rebisahin ang orihinal na 
plano ng APECO hanggang umabot ito 
sa limang magkakaibang plano. 

Sa halip na ilagay sa istratehikong 
lokasyon batay sa nakatayo nang 
imprastruktura, pinilit na itayo 
ang APECO sa isang lugar na wala 
pang kalsada kaya kinailangan pang 
muling gumastos ng gobyerno para 
makapagpatayo ng bago. 

Kinuwestiyon naman ni Sen. Serge 
Osmena kung bakit sa Casiguran, isang 
bayan na nasa dulo ng Aurora, ang 
APECO sa halip na sa kapital nitong 
Baler na mas paborable para sa mas mura 
at mabilis na transportasyon ng mga 
produkto.

Peligroso rin ang lugar dahil sa 
kalamidad katulad ng bagyo. Dagdag 
pa ni Palafox, hindi magandang tayuan 
ang lupa sa lokasyon ng sona dahil ito 
ay prone sa liquification, isang proseso 
kung saan nagkakaroon ng katangian 
na parang likido ang lupa na nagiging 
sanhi ng pagguho ng mga gusali at 
imprastrukturang nakatayo dito. Wala 
ring inilunsad na background study, 
feasibility study, business planning study, 
engineering survey, hydrologic survey, 
airport planning survey, at seaport study 

bago simulan ang pagtatayo ng proyekto, 
ayon pa rin kay Palafox.

Malawak na Alyansa Laban sa 
APECO 

Dahil mulat ang mamamayan na 
kawalan ng lupa at hanapbuhay ang 
idudulot ng APECO at hindi ang mga 
pangako ng nagtutulak dito, malawak 
ang pagtutol ng mamamayan sa proyekto 
na kinakatawan ng Task Force Against 
ASEZA(TFAA). Kabilang sa TFAA ang 
mga taong simbahan mula sa Prelature 
ng Infanta, Justice and Peace Action 
Group of Aurora (JSAG), Bataris 
Formation Center at Multi-Sectoral 
Action Group. Noong huling bahagi ng 
2009, ipinahayag ng mamamayan ang 
kanilang pagtutol sa pamamagitan ng 
paglalagay ng mga plakard sa mismong 
munisipyo ng Aurora. Hindi bababa sa 
1,000 ang lumahok na kilos-protestang 
ito. 

Nagtulak ang lumalawak na oposisyon 
upang sa umaga ng ika-26 ng Hunyo 
2010 sa Barangay Bianoan, Casiguran 
ay magpaulan ng bala at magpasabog ng 
granada ang mga elemento ng Aniban 
ng mga Ayaw sa Komunista (ANAK-
Bianoan) na suportado ng 48th Infrantry 
Batallion ng Philippine Army sa 
tinutulugan ni Fr. Jose Francisco Talaban 
sa loob ng simbahan ng Barangay 
Bianoan.  Nakararanas din ng iba’t 
ibang klase ng harassment ang iba pang 
miyembro ng Task Force. 

Nagmistulang “martial law” na rin, 
ayon sa mga residente ang ilang bayan.  
Bukod sa 48th  Infantry Battalion (IB), 
i-dineploy na rin ang 70th, 71st, at 56th 



118Liyab at Alipato

IB sa lugar nang simulan ang proyekto. 
Ayon kay Eddie Pujeda mula sa JSAG, 
inamin ng mga opisyal ng 48th IB na 
sila ay nasa lugar upang bigyan ng 
proteksyon ang pagtatayo ng sona.

Ngunit sa halip na matakot ang 
mamamayan at iba pang taga-suporta 
ng TFAA, mas malawak pang suporta 
ang natipon ng alyansa. Naglabas ang 
CBCP - National Secretariat for Social 
Action (CBCP-NSSA) ng pahayag na 
kumukondena sa pag-atake at tangkang 
pagpatay kay Fr. Francisco. 

Nitong Enero 2011, naghain 
ng reklamo ang mga magsasaka, 
mangingisda, katutubo, lokal na opisyales 
kasama si Palafox sa tanggapan ni 
Justice Secretary Leila de Lima laban sa 
pagtatayo ng ecozone sa Aurora. 

Ayon sa PAMANA, nais nilang 
sampahan ng kaso sina Sen. Eduardo 
Angara, Rep. Sonny Angara, Gob. 
Bellafor Angara-Castillo at mga 
opisyales ng APECO dahil sa kawalan ng 
konsultasyon sa pagitan ng mamamayan 
na labag sa Local Government Code at 
paglabag sa Comprehensive Agrarian 
Reform Program Extension and 
Reform (CARPER), sa Fisheries Code, 
Indigenous Peoples Rights Act. Mayroon 
ding conflict of interest sa panig ng mga 
Angara na umuupo sa Board of Directors 
ng APECO sa kanilang pagiging mga 
pampublikong opisyales. 

Nagpahayag naman si de Lima na 
aaralin ang kaso` at magbubuo ng isang 

grupong mag-iimbestiga sa nasabing 
anomalya. 

Nakiisa rin ang Pambansang Lakas 
ng Kilusang Mamamalakaya ng 
Pilipinas (Pamalakaya) sa pagsisiwalat 
ng masamang epekto ng APECO sa 
mamamayan ng Aurora. Layunin 
nilang makuha ang suporta ng mahigit 
sandaang obispo sa ilalim ng Catholic 
Bishops Conference of the Philippines 
(CBCP) upang himukin ang mga Angara 
na ibasura na ang mapangwasak na 
proyekto. 

Bahagi rin ng malawak na alyansa 
laban sa APECO ang sumusunod: 
National Council of Churches in the 
Philippines (NCCP), the Promotion 
of Church Peoples’ Response (PCPR), 
Discernment Groups of the Roman 
Catholic Church, Parish Pastoral 
Council - Nuestra Senora de Salvacion, 
the Kapatirang Simbahan para sa Bayan 
(Kasimbayan), Ecu Voice convenors, 
the Kalipunan ng Kristiyanong 
Kabataan sa Pilipinas (KKKP), 
HARIBON Foundation, isang  grupong 
pangkalikasan at KARAPATAN, 
isang organisasyong nagtatanggol sa 
karapatang pantao ng mamamayan. 

Inaasahang higit na iigting pa ang 
protesta ng mamamayan sa Aurora. Sa 
harap ng napipintong pandarahas at 
panggigipit, walang ibang sasandigan ang 
mamamayan kundi ang sama-samang 
pagkilos at paglaban.

Ayon mismo kay Elmer, hinding hindi 
nila titigilan ang paglaban sa APECO. 
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“Para sa amin, ang lupa ay buhay. Paano 
na ang kinabukasan ng aming mga anak 

kung mawawala ang aming lupa dahil sa 
APECO?”■
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PAGSASAMA-SAMA AT 
PAGDADAMAYAN:  
karanasan ng pag-oorganisa sa hanjin philippines

Sa Kanlurang dalampasigan ng probinsiya ng Zambales sa Luzon,  libu-libong 
makabagong alipin sa paggawa ang mabilis na kumikilos upang itayo ang mga 
barkong binabansagang pinakamalaki sa buong daigdig. 

Sila ang mga kalalakihang nasa prime 
ng kanilang kabataan na nagmula pa sa 
malalayo at mahihirap na probinsiya 
ng bansa at pumapayag na magtrabaho 
para sa kakarampot na sahod at kaunting 
proteksyon sa kanilang kalusugan, 
naghahanap sa walang katiyakan at 
kaunting tsansang makapaghanapbuhay, 
at sa buong panahon tinitiis ang 
masalimuot na pagtrato mula sa 
dayuhang amo. 

Sa dalampasigan ng Subic Bay 
matatagpuan ang Hanjin Heavy 
Industries and Construction- Philippines 
(HHIC-Phil). Sa Subic Bay dati 
matatagpuan ang mayor na pasilidad ng 
mga Amerikano na kung tawagin ay US 
Naval Base Subic Bay at ito ngayon ang 
lokasyon ng isang industrial zone na kung 
tawagin ay Subic Bay Freeport Zone na 
siyang pinamamahalaan ng Subic Bay 
Metropolitan Authority (SBMA). 

Pang-apat sa Pinakamalaki sa 
Buong Mundo 

Pagmamay-ari ng Hanjin Heavy 
Industries and Construction Co. 

Ltd. (HHIC Co. Ltd) ng South Korea 
ang Hanjin Heavy Industries and 
Construction- Philippines (HHIC-Phil) 
na siyang pang-apat sa pinakamalaking 
pasilidad sa paggawa ng barko sa buong 
mundo. Ito ay matatagpuan mismo sa Mt. 
Redondo Peninsula sa Sitio Agusuhin, 
Barangay Cawag, Subic, Zambales. 

Ang HHIC Co. Ltd. ay isang 
multinasyunal na kompanya na nagmula 
sa Chosun Heavy Industries Co., Ltd 
na itinayo noong 1937 at pinagsanib sa 
Hanjin Group noong 2005. 

Bahagi ng maniobra ng Hanjin ang 
pagpasok sa Pilipinas upang makahabol 
sa mga kakompitensya nitong Hyundai 
Heavy Industries Co. at Daewoo 
Shipbuilding and Marine Engineering 
Corporation na mabilis na nagpalawak 
ng operasyon sa China at Vietnam. 

Noong Pebrero 2005, nilagdaan ng 
Hanjin at gobyerno ng Pilipinas ang isang 
kontrata upang ipaupa ang 30 ektaryang 
kalupaan (sumasakop sa 4 bayan ng 
Zambales) kung saan magtatayo ang 
Hanjin ng daungan at mga pasilidad. 
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Minsan Isang Paraiso 
Tahanan para sa mahigit 300 pamilyang 

magsasaka at mangingisda ang Sitio 
Agusuhin sa Barangay Cawag sa Subic, 
Zambales bago nagsimula ang operasyon 
ng Hanjin Industries and Construction, Co. 
Ltd. noong 2006. 

Ang ilang sa mga pamilyang ito ay 
nanirahan na sa lugar noon pang 1950 
bago pa man pumasok sa lugar ang mga 
pwersang militar ng US na naka-istasyon sa 
base miilitar sa Subic. 

Sa pamamagitan ng bayanihan at 
tulungan, ang maliit na komunidad na 
ito ay nakapagtayo ng paaralan, health 
clinic at pasilidad pang-rekreasyon. Wala 
man tulong mula sa lokal na pamahalaan, 
nagawa ng mga residente na paunlarin ang 
kanilang komunidad na para sa kanila ay 
isang paraiso. 

Ang kanilang simpleng pamumuhay 
ay nagambala nang dumating ang mga 
kinatawan ng Subic Bay Metropolitan 
Authority (SBMA) sa Sitio Agusuhin noong 
2005 upang maglunsad ng inspeksyon. Sa 

pamamagitan ng kanilang samahan-- ang 
Samahan ng Malaya at Nagkakaisang 
Residente ng Agusuhin (SAMANRA), 
nagrehistro ang mga residente ng kanilang 
protesta laban sa nakaambang pagpapalayas 
sa kanila. Ilang saglit pagkatapos ng bisita 
ng SBMA, isa pang organisasyon ang nabuo, 
ang Agusuhin Neighborhood Association 
(ANA) na naglunsad ng mga konsultasyon 
diumano at nagpakilala sa planong  
pagpasok ng Hanjin. 

Sinimulang i-harass ang mga residente. 
Tinakot ang mga hindi sumasang-ayong 
magpabayad na ide-demolish ang kanilang 
mga tahanan. Ngunit wala namang 
malinaw na relokasyon Ang mga residente 
ay binayaran lamang ng P274,000 para sa 
kanilang mga kabahayan at puno. Ayon s 
mga residente, ang mga hindi makakakuha 
ng kanilang cheke sa loob ng pitong araw ay 
makakaltasan ng 30 porsyento. 

Sa huli, napwersa ang mga residente na 
lisanin ang kanilang komunidad, hindi tiyak 
kung mararanasan pa nila muli ang dating 
mala-paraisong SItio Agusuhin. 
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Naging pinakamalaking solong dayuhang 
namumuhunan ang Hanjin sa buong 
kasaysayan sa Pilipinas kung saan 
umaabot ng $1.6 bilyon ang pinangako 
nitong kapital na ipapasok sa loob ng 10 
taon. Nakatakdang matapos ang daungan 
sa 2016. Uupahan ang Hanjin sa loob ng 
50 taon, kung saan ang unang 8 taon nito 
ay libre sa buwis.  

Nagtatayo ang Hanjin ng mga barko 
para sa liquefied natural gas (LNG) at 
mga very large container carriers (VLCC) 
para sa iba’t ibang kliyente sa buong 
mundo. Noong Hulyo 2008, dalawang 
taon ng operasyon nito, itinayo ng Hanjin 
ang MV Argolikos, isang 41,000-ton na 
container carrier na nagkakahalagang 
$70milyon. Una lamang ito sa anim na 
barkong nagkakahalaga ng $1.2 bilyon 
na  kinontrata ng Dioryx Maritime, isang 
kompanya mula sa Greece. Napaulat na 
ang Hanjin Philippines ay kinontrata na 
ng Compagnie Maritime d’Affrètement-
Compagnie Générale Maritime (CMA 
CGM), isang kompanyang Pranses, 
upang magtayo ng apat na container 
ships na nagkakahalagang $250milyon. 
Inaasahan ding itatayo ng Hanjin 
Philippines ang tatlumpu pang sasakyang 
pandagat kabilang na ang magiging 

pinakamalaking barko sa buong mundo 
na may halagang $150milyon.

Pinapalakpakan lamang ng dating 
pangulong si Gloria Macapagal-Arroyo 
na siyang pinakasugid na endorser ng 
Hanjin, ang mga manggagawang Pilipino 
na ayon sa kanya ay hindi lamang may 
kasanayan kundi matiyaga rin. Ngunit 
wala siyang anumang pagbanggit sa mga 
isyung kinakaharap ng mga manggagawa 
katulad ng kanilang mababang sahod, 
mapanganib na kalagyan sa paggawa at di 
makataong pagturing ng mga dayuhang 
manager. 

Kabuuang Pwersang Paggawa
Para sa dating Pangulong Arroyo, 

ang pagpasok ng Hanjin sa Pilipinas ang 
nagsakatuparan ng layunin ng kanyang 
administrasyon sa pagbibigay ng trabaho 
para sa mga Pilipino. Tinatayang aabot sa 
40,000 manggagawa ang kakailanganin 
ng Hanjin sa taong 2016. 

Noong 2008, nagtayo ng isang skills 
development and training center sa loob 
ng Subic Freeport. Sa pamamagitan ng 
training center na ito, inaasahang tataas 

Talahanayan 16. Kabuuang Lakas-paggawa sa Hanjin

Taon Konstruksyon ng 
Daungan

Konstruksyon ng 
Barko

Bilang ng 
Mangagawa

2006 wd wd 7000
2007 wd wd 10000
Hunyo 2008 5000 8000 13000
Peb 2009 wd wd 17000
Peb  2010 2000 15814 17814

Sanggunian: Workers Alliance in Region III (WAR3)
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ang kasanayan ng mga mga manggagawa 
mula sa iba’t ibang probinsiya. 

Sa simula ng operasyon ng Hanjin 
Philippines, hindi bababa sa 7,000 
manggagawa ang inempleyo upang itayo 
ang dalawang dry-dock na daungan ng  
Hanjin. Nang matapos ang unang dry-
dock, sinimulang magtayo ng mga barko. 
Tuluy-tuloy na dumami ang bilang ng 
mga manggagawa. 

Umaabot na sa kabuuang 17,000 
lakas-paggawa sa Hanjin Pihilippines, 
kung saan ang 2,000 nito ay nasa 
konstruksyon ng mga daungan ng Hanjin 
habang ang 15,000 manggagawa ay nasa 
iba’t ibang bahagi ng produksyon ng 
barko. Halos 80% ng mga manggagawa 
ay kalalakihang nasa edad 18 hanggang 
50; ang marami sa kanila ay dating 
mangingisda at magsasaka. 

Ang mga manggagawa sa 
konstruksyon ng barko ay nahahati sa 
seksyon ng fabrication, cutting, assembly, 
blasting, painting at erection. 

Una, ang mga hilaw na materyales na 
bakal ay dumadaan sa fabrication upang 
umayon sa pormang kailangan para 
sa barko. Pagkatapos nito, inaasembol 
ang iba’t ibang bahagi ng barko at 
dumaraan sa iba’t ibang tipo ng paraan 
ng blasting upang kinisin, ihulma at 
linisin ang ibabaw ng barko. Pipintahan 
ang mga bahagi ng barko at saka itatayo 
at bubuuin bago ikabit ang mga tubo at 
kagamitan ng barko.

Ang mga manggagawa ng Hanjin 
ay buhat sa iba’t ibang probinsiya 
hindi lamang ng Luzon kundi maging 

ng Visayas at Mindanao. Ayon sa 
isang manggagawang nakapanayam, 
karamihan ng mga manggagawa ay 
mula sa Pangasinan, Zambales, Tarlac at 
Pampanga. 

Sa iba’t ibang probinsiya, ang 
Technical Education and Skills 
Development Authority (TESDA) 
ay nagbibigay ng pagsasanay sa mga 
manggagawang ipinapadala sa Hanjin. 
Kumukuha naman ng karagdagang 
pagsasanay sa Hanjin Training Center 
ang mga manggagawang natatanggap 
sa Hanjin, bago sila iempleyo ng isa sa 
mahigit 100 subcontractor ng Hanjin. 

Isiniwalat ng Direktor ng DOLE para 
sa rehiyon na si Nathaniel Lacambra na 
maraming bilang ng subcontractor ng 
Hanjin ang hindi rehistrado sa DOLE. 
Mayroon lamang 21 sa 101 subcontractor 
ang rehistrado sa DOLE noong 2008. 

Mapanganib na Kalagayan sa 
Paggawa 

Karaniwang umaabot ng anim na 
buwan ang pagbubuo ng isang barko. 
Ngunit pinabilis ng management ng 
Hanjin ang kontruksyon nito ng barko 
na umaabot na lamang ng tatlong buwan. 
Kung kaya sapilitang pinagtatrabaho ang 
mga manggagawa mula 12 hanggang 48 
oras. 

Habang itinatayo ang mga 
karagdagang daungan ng Hanjin, 
nagsisimula nang magtayo ang iba pang 
manggagawa ng barko. Ang kawalan 
ng mga safety nets at kagamitan para sa 
mga paggawang mapanganib katulad sa 
Hanjin, kung saan sabay na ginagawa 
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ang mga daungan at barko, ay higit na 
naglagay sa mga manggagawa sa peligro. 

Nalalagay din sa matinding panganib 
ang mga manggagawa dulot ng mga 
toxic at iba pang kemikal na ginagamit sa 
produksyon. 

Ayon sa Task Force Hanjin, isang 
alyansang itinayo ng lokal na pamahalaan 
sa Subic, nagkaroon ng mahigit 

5,000 aksidente na ikinamatay ng 40 
manggagawa mula 2006 hanggang 2009 
sa iba’t ibang departamento ng Hanjin. 
Ngunit ayon sa management ng Hanjin 
mayroon lang 19 kaso ng pagkamatay 
dahil sa pagtatrabaho. 

Bagaman sinasabi ng management ng 
Hanjin na mayroon itong anim na nars 
at isang pultaym na doktor sa Hanjin, 
inirereklamo ng mga manggagawa na 

Mga Tampok na Kaso ng Aksidente sa Hanjin 
Disyembre 2006-- Namatay ang isang 

manggagawa matapos malaglag sa bangin 
ang sinasakyan nito kasama ang isang 
Koreanong inhenyero.  

Abril 2007-- Naghain ng mga nabubulok 
na pagkain sa mahigit 300 manggagawa 
ang Hanjin. Ito ang una sa maraming kaso 
ng paghahain ng bulok na pagkain sa mga 
manggagawa. 

Hunyo 2007-- Mahigit 300 manggagawa 
at mga residente ang nagkasakit ng malaria 
na nagdulot ng pagkamatay ng tatlong 
manggagawa. Ayon sa ulat na inilabas ng 
Departmengt of Health Epidemiology 
Center noong Enero 2008, walang maayos 
na tulugan ang mga manggagawa ng Hanjin 
at natutulog na lamang sila sa mga semento 
sa loob ng paggawaan kung kaya mabilis 
silang nadadapuan ng mga lamok na may 
dalang malaria. Ayon din sa ulat, maaaring 
naiwasan ang pagkalat ng sakit ng malaria 
kung hindi nagkulang ang Hanjin sa sistema 
ng pag-sarbey sa lugar.

Enero 18, 2008--  Namatay ang dalawang 
manggagawang sina Jeremias Adamos at 

Mario Laxamana habang sugatan naman 
ang tatlong kasamahan nila dahil sa malakas 
na pagsabog dulot ng reaksyon ng kemikal 
na panlinis at alipato dulot ng pagwelding.

Enero 23, 2009-- Namatay ang 19 taong 
gulang na si Raldon del Rosario matapos 
siyang madurog ng isang 800 kilong bakal. 
Nagtamo naman ng matinding pinasala 
ang kasamahan niyang si Camalio Bouchie. 
Ayon sa mga manggagagawa, pinagbawalan 
mismo ng mga Koreanong foreman ang 
pagtulong nila sa mga kasamahang naipit.  

Enero 25, 2009-- Agad namatay ang 
isang supervisor na Koreano nang mahagip 
ito ng isang tumatakbong forklift truck. 

Pebrero 2009-- Hindi bababa sa 51 
manggagawa ang sugatan nang malaglag sa 
bangin ang sinasakyan nilang bus patungo 
sa Hanjin. Ayon sa mga manggagawa, 
mabilis ang takbo ng bus na isa lamang sa 
iilang bus na sumusundo sa libu-libong 
manggagawang pumapasok araw-araw sa 
Hanjin. 



125 Karanasan sa Pag-oorganisa

hindi naman 24-oras naroon ang mga 
nars at doktor. Wala ring ospital ang 
Hanjin, ayon sa mga manggagawa. 

Sa imbestigasyon na isinagawa ng 
SBMA pagkatapos ng trahedya ng 
pagsabog sa loob ng Hanjin noong 2008, 
nalantad na malaki ang kakulangan 
sa seguridad ng Hanjin na nagdulot 
sa aksidente. Ayon sa ulat ng SBMA, 
nagkulang ang Hanjin sa maayos na 
emergency response procedures, opisyal 
sa seguridad upang imonitor ang 
operasyon at mahusay na inspeksyon 
upang matiyak ang mahusay na paggana 
ng mga kagamitan at materyales sa 
produksyon. Nilantad din ng ulat na ang 
antas ng pagkakasunog ng mga biktima 
ay nagpapakita lamang ng kakulangan 
sa kasuotang panseguridad ng mga 

manggagawa at kawalan ng mga fire 
extinguishers. Wala ring mga nakapaskil 
na babala para sa mga manggagawa sa 
loob mismo ng Hanjin. Sa matagal na 
panahon, hindi rin naglulunsad ang 
management ng Hanjin ng pagpupulong 
upang ipaalala sa manggagawa ang mga 
panganib sa kanilang trabaho.  Nang 
maganap ang aksidente walang nars na 
nakapagbigay ng paunang lunas sa mga 
biktima ayon sa ulat.

Sa isinagawang inspeksyon sa Hanjin 
noong 2008, isiniwalat ni Lacambra 
na iba’t ibang paglabag sa kaligtasan 
ang ginawa ng Hanjin at ng mga 
subcontractors nito. Kabilang dito ang 
1) kawalan at hindi naaayon na personal 
protective equipment (PPE); 2) kawalan 
ng safety gears, opisyal sa seguridad, 
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panggabing doktor o nars; 3) hindi 
pag-uulat sa taunang inspeksyon ng 
DOLE; 4) kawalan ng komite para sa 
seguridad; 5) hindi pagpaparehistro para 
sa Rule 1020 at Department Order No. 
1802; 6) kawalan ng sertipikasyon para 
sa pagsubok sa mga bagong kagamitan; 
7) mababang antas ng pagsasaayos ng 
kalinisan; 8) kawalan ng mga nakapaskil 
na babala at 9) hindi maayos na 
paglalagay ng harang sa mga bangin. 

Nagtulak ang sunud-sunod na 
aksidente sa Hanjin hindi lamang sa mga 
lokal na opisyal ng Subic at Zambales 
kundi maging sa mga miyembro ng 
Senado at Komisyon para sa Karapatang 
Pantao na maglunsad ng mga 
imbestigasyon hinggil sa pagsunod ng 
Hanjin sa mga patakaran pangkaligtasan 
at seguridad, pangkalikasan at iba pang 
usapin sa paggawa. 

Sa ginanap na pagdinig sa kaso ng 
Hanjin noong Enero 2009, sinabi ng 

mga opisyal ng DOLE na sila mismo 
ay hirap na pumasok sa Hanjin upang 
maglunsad ng mga inspeksyon. Ayon kay 
Brenda Villafuerte, direktor ng Bureau 
of Working Conditions ng DOLE sa 
rehiyon, simula pa lamang noong 2007 
ay nagpapadala na ito ng kahilingan 
sa Hanjin na mainspeksyon ngunit 
pinakinggan lamang ang hiling niya 
noong Marso 2008 nang maganap ang 
aksidente na siyang kumuha sa atensyon 
ng publiko sa Hanjin. 

Dagdag pa ni Lacambra, walang 
nailunsad na inspeksyon sa mga 
pagawaan sa loob sa Subic Freeport 
Zone sa loob ng siyam na taon bago nila 
nagawang maglunsad ng inspeksyon 
noong 2008. Maging ang itinayong task 
force na kinapapalooban ng lokal na 
pamahalaan ay hindi rin nakapaglunsad 
ng mga inspeksyon. 

Nang maglunsad si Senator Jinggoy 
Estrada, pangulo ng komiteng nag-
iimbestiga sa Hanjin sa Senado, ng 
inspeksyon sa Hanjin, nalaman niyang 
takot ang mga manggagawang magsalita 
hinggil sa kanilang kalagayan. Nakita rin 
niyang kumakamay ang mga bisor na 
Koreano sa mga manggagawa na lumayo 
sa mga opisyal na nag-iimbestiga. 

Ngunit mabilis na isinara ang 
imbestigasyon sa Hanjin sa Senado 
nang sumulat si Choi Joong Kyung, 
ambassador ng South Korea, at nagbabala 
na maaaring matigil ang operasyon 
sa Hanjin o tuluyang umalis ang mga 
namumuhunan sa Pilipinas kung itutuloy 
pa rin ang imbestigasyon. Nakikita ng 
Kilusang Mayo Uno na ito’y malinaw na 
panghihimasok sa soberanya ng Pilipinas. 

Talahanayan 17. 
Karaniwang sahod at 

deduction ng isang 
manggagawa sa Hanjin

Item Amount (PhP)
Average 
Monthly Pay 

8,000.00

Withholding tax (616-650)
Death Insurance 600
Fortune Life Insurance 325
SSS 450
Philhealth 75
Pag-ibig 100
Total Deductions 2166-2200
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Samantala sa halip na dinggin ang 
hinaing ng mga manggagawa sa Hanjin 
at pagtitiyak na susundin ng Hanjin ang 
mga patakaran ng Pilipinas, hiniling ng 
Pangulong Arroyo na huwag masyadong 
tutukan ng mga mambabatas ang mga 
kaso ng aksidente sa Hanjin dahil 
makakaapekto umano ito sa ekonomiya 
ng bansa (Bulatlat, 2009)

Iba pang Paglabag 
Nakakatanggap lamang ng arawang 

sahod na Php306 ang mga manggagawa 
ng Hanjin. Bagaman, mas mataas ng 
ilang piso na itinakdang minimum na 
sahod ng rehiyon, malayong mas mababa 
ito sa karaniwang sahod sa naturang 

industriya at sa cost of living na hindi 
bababa sa Php900. 

Nag-uuwi lamang ang mga 
manggagawa ng Php47 kada oras para sa 
dagdag na oras ng pagtatrabaho. 

Samantala ibinibigay lamang ang 
13th month pay sa mga manggagawang 
kumpleto ang bilang ng araw ng 
pagpasok. Limang araw lamang kada 
taon ang pinapayagan ng management 
na leave para sa mga manggagawa. 
Ang transportation allowance naman 
na Php500 ay hindi ibinibigay sa mga 
manggagawa kung gagamitin nila ang 
limang araw na leave. 

Hanjin sa Mindanao  
Pagkatapos ng dalawang taon ng 

operasyon sa Subic Bay, isa pang proyektong 
nagkakahalagang dalawang bilyon piso at 
may saklaw na 441.8 ektarya ang sinimulan 
sa Misamis Oriental sa Mindanao. Sakop 
nito ang mga bayan ng Tagoloan at 
Villanueva. 

Pinirmahan ang kontrata noong ika-10 
ng Enero 2008 sa pagitan ng Hanjin Heavy 
Industries ng South Korea at ng Phividec 
Industrial Authority. Ito ay pagkaraang 
bigyan ng gobyerno ang Phividec Industrial 
Estate ng economic zone status na nagbigay 
daan upang mabigyan ang Hanjin ng 
insentibo ng tax holiday at eksemsyon sa 
pagbabayad ng buwis sa mga ipapasok na 
kagamitan. 

Ayon sa kay Jeong Sup Shim, General 
Manager ng Hanjin, magdadala umano ang 
proyekto ng hindi bababa sa apat na bilyong 
piso kada taon na sahod para sa ekonomiya 
ng Misamis Oriental. 

Tinatayang aabot sa 830,000 tonelada 
kada taon ang kapasidad ng pagawaan ng 
barko at mage-empleyo ng mahigit 40,000 
manggagawa  
(www.americanchronicle.com).

Ngunit matapos ang ilang buwan ng 
konstruksyon sa mga daungan, itinigil ng 
Hanjin ang operasyon nito noong Abril 
2008. Labis namang ikinagalit ni Arroyo ang 
insidente at nag-utos ng imbestigasyon sa 
napaulat na kaso ng ekstorsyon sa Hanjin 
Heavy Industries. (www.inquirer.net)

sundan sa p. 128
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Sa kanilang kontrata nakasaad na 
mayroong matatanggap na boarding 
allowance ang mga manggagawang 
karamihan ay buhat ng probinsiya 
ngunit hindi ito natatanggap ng mga 
manggagawa. Ayon kay Pepe (hindi 
tunay na pangalan), tatlong beses siyang 
pinapirma sa form para sa boarding 
allowance ngunit wala siyang natanggap 
kahit minsan. 

Inirereklamo rin ng mga manggagawa 
ang malaking kaltas sa kanilang 
mababang sahod. 

Ayon sa management ng Hanjin, 
makakatanggap ng Php150,000 ang mga 
manggagawang hindi bababa sa sampung 
taon bilang retirement pay. 

Nagtayo rin ang Hanjin ng 
kooperatibang nagpapautang ng 
hanggang Php10,000 sa mga manggagawa 
ngunit kailangang magbayad ng interes 
na 15% ang mga manggagawa. Kinakaltas 
tuwing sahuran ang kanilang utang mula 
sa kooperatiba. 

Dahil sa mababang sahod, kawalan 
ng iba pang benepisyo at pagkabaon sa 
utang, napipilitan ang mga manggagawa 
na magsangla ng kanilang ATM card 
sa mga indibidwal na nais magpahiram 
ng kaunting halaga para mapakain 
ang kanilang pamilya. Hindi rin basta 
makakaalis ang mga manggagawa upang 
maghanap ng mas maayos na trabaho 
at mas mataas na sahod dahil kailangan 
muna nilang bayaran ang kanilang utang 
sa kooperatiba. 

Itinanggi naman ni Paulino Emano, 
mayor ng Tagoloan, ang akusasyon ng 
Hanjin. Ayon sa kanya, ang Hanjin ang 
nag-alok ng Php400 milyon suhol nang 
malaman nito ang pagdadalawang isip 
ni Emano. Hiniling umano ni Emano 
na itigil ang operasyon ng Hanjin dahil 
sa kawalan nito environmental clearance 
certification at building permit. Inanunsyo 
naman ng Department of Interior and 
Local Government (DILG) pagkatapos ang 
pag-aangat sa kautasang nagsuspinde sa 
operasyon ng Hanjin. 

Nagpahayag naman ng pag-aalala 
ang mga residente ng Villanueva sa mga 
panganib na dala ng proyekto sa kalikasan 
at hiniling ang aksyon ng Department 
of Environment and Natural Resources.  
Tinatayang aabot sa 6,000 pamilya ang 
mapapalayas at maapektuhan ang ilog 
ng Tagoloan at mga sakahan ng tatlong 
barangay sa Villanueva. 

Inilinaw naman ng lokal na 
pamahalaan ng Misamis at ng Phividec 
Industrial Authority na hindi umatras ang 
Hanjin sa pangako nitong kabuhayan. Nais 
umano ng Hanjin na magkaroon ng iisang 
ahensya lamang na katransakyon nito. 
(www.seatradeasia-online.com) 

Bago itigil ang operasyon ng Hanjin 
noong Abril 2008, mahigit 50,000 ektarya 
na ng taniman ng niyog at gulay ang 
nilinis para sa operasyon ng Hanjin. 
(www.uk.reuters.com) 

Samantala, nagpapatuloy naman ang 
pagsasanay sa mga inaasahang papasok na 
manggagawa sa Hanjin sa Misamis. 
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Pagsasama-sama  
Unang sinikap organisahin ng 

Manggagawa para sa Kalayaan ng Bayan 
(MAKABAYAN) ang mga empleyadong 
pang-administrasyon ng Hanjin noong 
2007. Ngunit mabilis na tinanggal ng 
management ang mga empleyado nang 
matuklasan ang kanilang kilos sa loob. 

Muling sinimulan ng MAKABAYAN 
ang pag-oorganisa noong Hunyo 
2008. Nangalap sila ng pirma ng 
mga manggagawa para ipetisyon 
ang pagtatayo ng isang unyon. Sa 
napakaagang yugto ng kanilang pag-
oorganisa, nabunyag ng management 
ang kanilang mga pagsisikap at nagtulak 
upang tanggalin nila ang hindi bababa 
sa 300 manggagawa, karamihan ay 
pumirma sa petisyon. 

Bago nito naging aktibo ang mga 
manggagawa sa mga pulong at pag-aaral. 
Natigil ito dahil sa malawakang tanggalan 
sa mga manggagawa. 

Dahil sa kawalan ng unyon o ng 
organisasyong pang-manggagawa, 
natulak ang mga manggagawa na 
bumuo ng mga grupo batay sa kanilang 
pinagmulang probinsiya para sa 
pagtutulungan at pagdadamayan. 

Karaniwang makikita ang mga 
manggagawa mula sa parehong 
probinsiya na nagkukumpol sa mga 
paupahan at boarding house upang 
makatipid. Nagkakatulungan ang 
mga manggagawa tuwing mayroong 
nagkakasakit o anumang emergency. 

Ang mga grupong ito ang inabot 
naman ng WAR3(Workers Alliance 

in Region III). Nagpupunta ang mga 
organisador ng WAR3 sa mga kalapit 
na komunidad kung saan nagbibigay 
ang mga organisador ng mga pag-aaral 
hinggil sa mga karapatang pang-unyon 
at pambansang isyu upang itaas ang 
kamulatan ng mga manggagawa.  Sa 
ilang panahon naging aktibo ang mga 
manggagawa sa mga asosasyon ng 
kanilang lugar. Nilayong pormal na 
itayo ang mga organisasyon ng bawat 
probinsiya, ngunit hindi na ito naabot 
nang magkagipigtan muli sa Hanjin 
Philippines at ilang mga manggagawa ang 
natanggal sa trabaho.  

Noong Marso 2010,  nagpasa ng 
petisyon ang Hanjin Philippines sa 
DOLE para kanselahin ng DOLE ang 
rehistrasyon ng Samahan ng mga 
Manggagawa sa Hanjin Shipyard 
(SAMAHAN) na nakakuha ng 
rehistrasyon noong Pebrero 2010, hindi 
bilang isang unyon kundi samahan ng 
mga manggagawa dahil sa maliit pa 
lamang na bilang ng kasapian. 

Ayon sa SAMAHAN nakaranas ang 
kanilang mga kasapi ng mga harasment 
ng management katulad ng dismisal, 
suspensyon, reassignment sa mas 
mahihirap na gawain at pagkakaso 
ng pagnanakaw noong panahong 
itinatayo nila ang kanilang organisasyon. 
Pinapipirma rin ang mga manggagawa 
ng management ng mga waivers na 
nagsasabing hindi sila kasapi ng 
SAMAHAN. 

Samantala, wala namang nakatayong 
Labor Management Council (LMC) sa 
Hanjin upang dinggin at aksyunan ang 
hinaing ng mga manggagawa. Tanging sa 
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Human Resources department lamang 
ihinahapag ng mga manggagawa ang 
kanilang reklamo o kaya naman ay hindi 
na lamang ihinahapag dahil sa takot na 
masisante sa trabaho. 

Sa maikling panahon ng pagkilos 
ng mga manggagawa, may inisyal na 
pagbaba ng mga aksidente dala ng 
kaunting pag-unlad na isinagawa ng 
management. Malaking tulak dito 
ang nabuong pampublikong opinyon 

dahil sa mga sunud-sunod na kaso ng 
pagkamatay at aksidente sa Hanjin. 

Sa kasalukuyan, tahimik na nag-
oorganisa ng mga manggagawa ang 
WAR3 at SAMAHAN. Ayon sa isang 
manggagawa, sinisikap muna nilang 
abutin ang sapat na lakas upang 
makapaglunsad ng mga matutunog na 
kolektibong aksyon para sa kanilang mga 
karapatan sa paggawa. ■
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MAHIGIT APAT NA DEKADANG 
PAG-UUNYON SA DOLEFIL: 
mga karanasan at aral

Pinakamalaking integrated pineapple plantation, cannery and packaging complex 
sa buong mundo ang Dole Philippines (Dolefil). Nakakapaglabas ito ng hindi 
kukulang sa 25 milyong case ng naprosesong pinya. Halos lahat ng klase ng pinya ay 
prinoprodus ng nasabing plantasyon.

Sa 22,000 ektaryang plantasyon 
ng Dolefil sa mga probinsiya ng 
South Cotabato, North Cotabato, 
Saranggani, Davao del Norte, Bukidnon 
at Compostela Valley sa Timog 
Mindanao, 90% ay nakalaan para sa 
pinya. Ang pangunahing plantasyon 
nito ay sumasaklaw ng 12,000 ektarya at 
matatagpuan sa Polomolok at Tumi sa 
South Cotabato. Kasama ang kanyang 

mga affiliate, ang plantasyon ng Dolefil ay 
nagproprodus din ng saging, asparagus at 
bulaklak.

Labis na mas malaki kaysa sa 
pinagsamang produksyon ng Dole Foods 
sa Estados Unidos, Honduras at Ekwador 
ang naproprodus na pinya ng Dolefil. 
Ang mga eksport nito ay umaabot sa 
Estado Unidos, Hilagang Amerika, 
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Europa, Asya, Australia, New Zealand, at 
Gitnang Silangan.

Hindi maitatanggi na ang Dolefil 
ay ang sentro ng Dole Food Company, 
isang agrikultural na korporasyong 
multinasyunal na nakabase sa Amerika. 

Ito ay pag-aari ng Murdock Holding 
Company, ang ika-23 na pinakamalaking 
pribadong conglomerate na kontrolado ni 
David Murdock.

Pinakamalaking producer ng 
mga prutas at gulay ang Dole Food 

Mula Hawaii tungong Pilipinas
Itinatag noong 1901 ni James Dole, ang 

Hawaiian Pineapple Company ay nag-
opereyt sa gitnang kapatagan ng Oahu, isang 
isla sa Hawaii matapos ibagsak ang huling 
Reyna ng Hawaii, si Liliukalani at ang 
pag-angat ni Sandord Dole bilang Pangulo 
ng bansa matapos maging teritoryo ito ng 
Estados Unidos (EU) noong 1893.

Sa kalaunan, ang Hawaiian Pineapple 
Company ay nabili ng Castle & Cooke at 
pinalitan ang pangalan bilang Dole Food 
Company, Inc., noong 1991.

Matapos ang Unang Digmaang 
Pandaigdig, nawasak ang ilang milyong 
dolyar na halaga ng plantasyon ng pinya 
dahil sa pagkalat ng isang sakit ng mga 
halaman at malawak na pamemeste sa 
bansang Hawaii. Naging maligalig ang 
mga manggagawang nagtulak sa EU 
na magpasyang ilipat ang operasyon 
ng kompanya. Dahil ang Pilipinas ay 
isang kolonya ng EU noong panahong 
iyon, nakita ang Pilipinas para sa 
pangangailangan ng kompanya. Isang serye 
ng mga pananaliksik at pagsususbok ang 
inilunsad sa lupain ng Pilipinas ng mga 
eksperto sa agrikultura mula 1921 hanggang 
1925. Ipinakita ng resulta ng mga pag-aaral 
na ang lupain sa rehiyon ng Mindanao ang 
pinakamainam para sa pagtatanim ng pinya.

Noong 1963, ang Dole Foods ay 
nagsimula ng operasyon sa Pilipinas 
at itinatag nito ang Dolefil sa tulong 
ng gobyerno na nagpahintulot sa mga 
kompanyang EU na magmay-ari at mag-
opereyt ng negosyo sa bansa kahit ibinigay 
na ng EU ang kalayaan ng Pilipinas noong 
1946.

Mula sa 500 ektaryang plantasyon, 
lumawak ang Dolefil matapos makuha nito 
ang 17,000 ektarya mula sa isang dating 
korporasyon na kontrolado ng gobyerno. 
Sa paglawak, napakaraming katutubo 
at pamilyang magsasaka ang  napilitang 
lumikas.

Nagbigay din ang Dolefil ng farm 
management contracts sa mga may-ari ng 
lupa at magsasaka upang mapalaki nito ang 
produksyon. Halos 5,600 ektarya ng lupa 
ang nakapailalim sa mga nasabing farm 
management contract.

Sa pamamagitan ng programa ng 
gobyerno para sa reporma sa lupa, 
lumawak ang mga plantasyon ng Dolefil. 
Sa kasalukuyan, halos 24,000 ektarya ang 
sinasaklaw ng mga plantasyon ng Dolefil, 
at 22,000 nito ay nakalaan para lamang sa 
pinya.
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Company na umaabot sa 200 uri ng 
mga sariwa, frozen, at ready-to-eat na 
produkto na sumasaklaw sa 90 bansa. 
Sa kabuuan, 75,800 na fulltime at 
seasonal na manggagawang agrikultural 
ang nagtatrabaho para sa kanilang 

produksyon. Aabot sa US$6 bilyon 
ang kanyang kita sa isang taon. Noong 
2008, umabot sa US$7.7324 bilyon ang 
kabuuang kinita ng kompanya. 

Pagpapatuloy ng kontraktwalisasyon
Unang ipinatupad ng Dolefil ang labor 

flexibization noong 1986. Pinababa nito ang 
bilang ng regular na lakas-paggawa mula 
8,000 tungong 5,000 habang pinatataas 
ang kabuuang bilang ng pansamantalang 
empleyado ng kompanya mula wala 
tungong 15,000 noong 2001.

Sa simula, tinanggal ng management 
ang malaking bilang ng mga regular na 
manggagawa. Nag-alok ang management 
ng isang 40-day special voluntary retirement 
package para sa kanyang mga manggagawa. 
Halos 4,000 na manggagawa ang nag-apply 
para sa package na ito. Natigil lamang ito 
noong 1991 dahil sa pagtutol ng unyon.

Parehong ginagamit ng management 
ang internal at eksternal na uri ng 
pleksibilisasyon. Ang porma ng eksternal na 
pleksibilisasyon ay ang direktang pag-arkila 
ng mga manggagawa nang walang security 
of tenure para sa core production tulad ng 
mga kaswal, kontraktwal, aprentis, trainees, 
part-timers at relievers at pagkuha ng 
manggagawa mula sa iba’t ibang labor and 
grower cooperatives. Ang internal na proma 
naman ng pleksibilisasyong ipinapatupad ng 
kompanya ay nasa anyo ng pleksibleng oras 
ng paggawa, multi-tasking, work sharing, 
team work at pleksibleng sahod.

Ipinatupad ng Dolefil ang 
kontraktwalisasyon, contract growership at 
labor outsourcing sa mga labor cooperatives 
bilang pleksibleng iskema sa paggawa. 

Noong 1985, nasa 20 porsyento 
ng kabuuang lakas-paggawa ang mga 
manggagawang kontraktwal. Noong 2001, 
umabot ang kanilang bilang  sa 79 porsyento 
ng kabuuang lakas-paggawa (EILER).

Labis na nagpapataas ng kita ang 
kontraktwalisasyon sa pamamagitan ng 
pagpapataas sa bilang ng paggawang 
hindi binabayaran ng kompanya sa mga 
manggagawang kontraktwal. Pinupuwersa 
ng kompanya ang mga manggagawang 
kontraktwal na gawin ang mga trabahon 
labor intensive sa pamamagitan ng 
pagpapatupad ng production quotas - 
na kilala sa tawag na “pakyawan” - na 
lagpas sa kapasidad ng isang karaniwang 
manggagawang nagtatrabaho sa loob ng 
walong oras. Pinahihintulutan ng gobyerno 
ang naturang iskema sa pamamagitan ng 
paglalabas ng “Pice Rate Determination 
Order No. XII-03 for Dole Philippines Inc.,” 
na nagtatakda sa mataas na pagtatrabaho 
at ang katumbas nitong mababang 
sahod na ibibigay ng kompanya at mga 
kasapakat nitong “kooperatiba” para sa mga 
manggagawang kontraktwal. (EILER).
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Samantala, ang pinakamalaking 
bahagi ng Gross Domestic Product 
(GDP) ng Rehiyon XII ay nagmula sa 
Dolefil na aabot sa walo hanggang 12 
porsyento mula noong 2000 hanggang 
2005. Sa kabuuan naman ng eksport sa 
prutas at gulay, nakapagtala ang Dolefil 
ng 30 hanggang 40 porsyento ng mga 
ineksport ng bansa.

Sa bawat ektarya ng plantasyon ng 
Dolefil, mayroong 72,600 halamang 
pinya na nakakapuno sa hanggang 
tatlong ratoon sa loob ng 18 buwan sa 
tulong ng kemikal at pataba. Maliban 
sa ugat nito, lahat ng bahagi ng pinya ay 
nagagamit para makalikha ng tubo para 
sa kompanya. Ang pineapple crown ay 
ibinebenta para sa mamahaling tela mula 
sa pinya habang ang balat ng prutas ay 
ginagamit para ipakain sa mga baka sa 
mga pastulan.

Kabuuang Lakas-Paggawa
Sa kabuuang 22,000 na lakas-paggawa 

ng Dolefil, 6,000 lamang ang regular 
na empleyado, kung saan 4,251 ay 
kabilang sa rank-and-file. Ang natitirang 
manggagawa ay nagmumula sa labor 
cooperatives, fixed/project based na mga 
manggagawa na kabilang sa reliever pool 
at itinuturing na kontrakwal.

Halos 73% o 16,000 ng kabuuang 
lakas-paggawa ay mga kontraktwal 
habang 60% naman ay babae. Sa 
kabuuang regular na rank-and-file na 
manggagawa, 4,039 ay kasapi ng unyon. 
Ang mga manggagawa ay kadalasang 
nagtatrabaho sa isa sa dalawang shift 
ng kompanya, maliban na lamang 
sa mga high density production na 

nangangailagan ng tatlong shift. Ang high 
density production ay nangangahulugan 
ng paglikha ng mas maraming produkto 
kaysa sa karaniwan para sa eksport.

Mayroong walong mayor na 
kooperatiba na nagsusuplay ng 
manggagawa para sa Dolefil. Mula rito 
ang 8,000 o halos 40% ng kabuuang 
lakas-paggawa. Itinatag ng mga 
dating opisyal at management ng mga 
empleyado ng kompanya ang mga 
kooperatibang ito.

Upang maging kasapi, ang mga 
manggagawa ay nagsusumite ng 
aplikasyon sa kooperatiba. Dinedeploy 
sila upang magtrabaho kasama ng regular 
na manggagawa sa ilalim ng parehong 
mga supervisor ng Dolefil. Subalit, sila 
ay nakakatanggap ng mas mababang 
sahod kumpara sa mga manggagawang 
regular. Hindi rin sila nakakatangap 
ng mga benepisyo mula sa kompanya. 
Tuwing araw ng sahuran, ang manager ng 
kooperatiba ang nagbibigay sa kanila ng 
kanilang sahod.

Sa ilalim ng Batas Paggawa ng 
Pilipinas, ang mga third party na 
nagsusuplay lamang ng paggawa (labor-
only contractors) ay iligal habang ligal 
naman ang  nagbibigay ng serbisyo (job 
contractors).

Ayon sa isang kasapi ng labor 
cooperative, silang mga nagmumula 
sa kooperatiba ang kadalasang 
nakakatangap ng mabibigat at delikadong 
trabaho. Sila ay exposed sa mga kemikal 
subalit hindi nabibigyan ng kompanya 
ng libreng kagamitan para sa kanilang 
proteksyon. 
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Sa ilang departamento, ang Dolefil 
ay naglalagay ng kota sa arawang 
produksyon. Para sa mga manggagawang 
kasapi ng kooperatiba, ang pag-abot sa 
kota ay kailangan upang makatanggap ng 
minimum wage.

Dahil dito, kinakailangan nilang 
magtrabaho nang mabilis na dahilan 
upang makaranas sila ng labis at madalas 
na pagkapagod. Ang mabilis na paggalaw 
ng katawan sa pagnanais na maabot ang 
kota ay nagpapataas ng posibilidad na 
maaksidente sila mula sa matatalas na 
kagamitan tulad ng kutsilyo at kagamitan 
sa pagbalat at paghiwa ng pinya.

Ang mga manggagawang fixed term 
at project based naman ay direktang 
nagtratrabaho para sa Dolefil. Ang isang 
kontratang fixed-term ay tumatagal 
ng tatlo hanggang anim na buwan 
habang ang project-based na kontrata 
ay nagtatagal ng isang taon. Ang fixed-
term at project-based na manggagawa ay 
aabot sa 2,000 at bumubuo sa sampung 
porsyento ng kabuuang lakas-paggawa ng 
kompanya.

Ang mga reliever ay mga 
manggagawang kinukuha mula sa 
libu-libong idibidwal na naghihintay na 

arkilahin ng kompanya. Sila ay kinukuha 
para magtrabaho sa industrial section. 
Pinapalitan nila ang mga manggagawang 
absent sa trabaho. Ayon sa pagtataya ng 
lokal na unyon, may halos 1,000 reliever 
araw-araw na nagtatrabaho sa kompanya. 

Bukod sa mga kasapi ng labor 
cooperative at mga manggagawang 
fixed-term, project-based, at reliever, 
ang Dolefil ay nakikinabang sa mga 
manggagawang inaarkila ng mga 
nagmamay-ari ng lupa na may kontrata 
sa kompanya upang lumikha ng 
pangangailangan sa produksyon. May 
5,200 ektarya na sinasaklaw ng contract 
growing. Mayroon 2,600 manggagawang 
inaarkila ng contract growers. Tinatayang 
kinakailangan ang lakas-paggawa ng 
isang manggagawa sa bawat ektarya ng 
lupa.

Kalagayan sa Paggawa
Para sa manggagawang regular, 

ang sahod ay mas mataas ng kaunti 
sa minimum na sahod na itinakda ng 
Regional Wage Board na nagkakahalaga 
ng Php310. Sa pamamagitan ng tuluy-
tuloy na pakikibaka ng mga manggagawa, 
nakakatanggap ang mga regular na 
manggagawa ng benepisyo tulad ng 26 
araw na vacation leave kada taon at sick 
leave na 20 araw kada taon.

Ang mga manggagawang regular 
ay nakakatanggap din ng buwanang 
subsidyo ng bigas na nagkakahalaga ng 
P400 at nakatatanggap ng 13th month pay 
kasama ang productivity bonus. Matapos 
ang 60 araw nakakatanggap ang mga 
manggagawa ng bottomline bonus na 
nagkakahalaga nang P20,000 kada taon.
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Nakatatanggap din sila ng benepisyo 
sa pagpapaospital at social security 
benefits. Sila rin ay maaaring mag-apply 
para sa programang pautang at pabahay. 
Ang mga manggagawa ay nakakatanggap 
din taun-taon ng alawans para sa 
edukasyon ng kanilang mga anak at 
maternity assistance.

Habang napapakinabangan ng 
mga manggagawang regular ang mga 
benespisyong naipanalo sa negosasyon 
para sa CBA, naghihirap naman ang 
mga manggagawang kontraktwal 
upang mapakain ang kanilang pamilya. 
Kinakailangan nilang maabot ang 
kanilang kota upang makatanggap 
ng minimum wage. Ang iba na hindi 
nakakaabot ay binabayaran ng sahod 
na mas mababa sa minimum wage na 
Php245.

Ang mga manggagawa sa mga 
kooperativa ay nakararanas ng malaking 
kaltas sa kanilang sahod. Karaniwang 
P500 ang kinakaltas sa sahod ng mga 
manggagawa tuwing sahuran. Tumataas 
pa ito kapag sila ay may utang.

Ang mga manggagawang gumagamit 
ng kemikal sa pagtratrabaho ay 
nakararanas ng sakit sa balat, puso at 
baga. Ibinunyag ng pangkalahatang 
kalihim ng unyon ang waste basin ng 
Dolefil na masama sa kalusugan hindi 
lamang ng mga manggagawa kundi pati 
na rin ng mga karatig na komunidad. 
Ang isyung ito ay hinarap ng Dolefil 
management subalit ang manggagawang 
naglantad sa usapin ay tinanggal sa 
trabaho.

Maagang yugto ng  
Pag-oorganisa sa mga 
Manggagawa

Inilunsad ng Associated Labor Union 
(ALU) ang unang pagsubok na makapag-
organisa sa Dolefil. Sila ay nag-organisa 
ng mga manggagawang binabayaran kada 
buwan ng Dolefil at kanilang itinatag ang 
Dole Employees’ Union. Naniniwala ang 
ALU na sa pamamagitan ng pagsisimula 
sa pag-oorganisa sa mga supervisor at iba 
pang management level na empleyado, 
magiging mas madalii ang pag-oorganisa 
sa buong lakas-paggawa ng Dolefil dahil 
sa impluwensiya ng mga supervisor.

Noong 1966, sinimulan ng General 
Santos Federation (GESAFED) ang 
pag-oorganisa ng mga manggagawa sa 
Engineering Department. Ang unang 
panawagan para sa dagdag na sahod ay 
ikinampanya ng GESAFD kasama ang 
panawagang “bayaran ang standby time.” 
Isang piket ang idinaos upang patindihin 
ang kanilang panawagan. Subalit, 
nahinto ito nang makatanggap ang mga 
manggagawa ng return-to-work order 
mula sa dating Ministry of Labor.

Ang unang CE ay naganap noong 
1969. Tatlong unyon ang sumali sa 
nasabing eleksyon - ang GESAFED, 
ALU, at ang Philippine Association of 
Federated Labor (PAFLU). Dahil wala 
sa tatlo ang nakakuha ng boto mula 
sa mayorya, isang run-off elections ang 
inilunsad sa pagitan ng GESAFED at ng 
PAFLU. Subalit, mas pinili na lang ng 
dalawang unyon na paghatian ang union 
dues. Kinatawan ng GESAFED ang mga 
manggagawang pang-agrikultura habang 
ang mga manggagawang industriyal 
naman ay kinatawan ng PAFLU.
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Mababang Sahod, Maraming kaltas
Sina German, Ricardo at Arman ay mga 

kasapi ng CAMPCO at nagtatrabaho bilang 
kontraktwal na manggagawa sa canning 
department ng Dolefil. Si German ay 
nagtratrabaho sa ilalim ng CAMPCO nang 
siyam na taon habang sina Ricardo at Armn 
naman ay kapwa anim na taon. Silang tatlo 
ay may mga sariling pamilya.

Naaalala pa rin nila kung gaano kalaki 
ang kanilang naisakripisyo upang maging 
kasapi ng CAMPCO. Kinailangan nilang 
pumila sa napakahabang pila para lamang 
maisumite ang kanilang aplikasyon. 
Natulog pa si German sa harap ng opisina 
ng CAMPCO upang mauna sa pila 
kinabukasan.

Matapos ang walong buwan ng 
paghihintay, sila ay nagbayad ng Php100 
bilang membership fee. Pinagtrabaho sila 
sa canning section ng kompanya. Malaon, 
nalaman nilang ang kanilang sahod kada 
araw ay Php245, mas mababa ng Php65 
sa minimum. Tuwing sahuran, hindi nila 
naiuuwi ang kabuuan ng kanilang sahod 
dahil kinakaltas ng kooperatiba ang Php125 

para sa health care, Php100 para sa Capital 
Break-up (CBU), Php100 sa average para 
sa savings and retirement at iba pang kaltas 
para sa PhilHealth, SSS at Pag-Ibig.

Minsan, mula sa Php2,900 na dapat 
iuuwi ni German para sa dalawang linggo 
ng pagtatrabaho, Php700 lamang ang natira 
matapos ang mga kaltas. Nang siya ay 
magreklamo sa manager at mga opisyal ng 
kooperatiba, hindi siya pinansin dahil ang 
mga reklamo ay dapat daw inihahapag sa 
Pangkalahatang Asembliya na nagaganap 
lamang minsan sa isang taon.

Si Ricardo naman ay minsang nag-
apply ng loan dahil sa pampinansyal na 
pangangailangan. Ayon sa alituntunin 
ng kooperatiba, maaari lamang siyang 
mangutang ng halagang katumbas ng 
kanyang kabuuang savings. Dahil matagal 
na siyang nagtatrabaho, alam niyang malaki 
na ang kanyang naipon. Subalit tuwing 
araw ng sahuran, binabayaran niya ang 
napakataas na interes ng kanyang utang na 
sa aktwal ay kanya naman nang ipon.
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Noong 1970, umabot sa 8,000 ang 
bilang ng mga manggagawa. Dahil dito, 
naging isang estratehikong pagawaan 
ang Dolefil para sa maraming grupo ng 
paggawa.

Isang CE ang inilunsad noong 
1972. Sa pagkakataong ito, dumami 
ang bilang ng unyon na nakilahok. 
Kasama ng GESAFED, PAFLU at ALU 
ang mga bagong organisasyong DPEA, 

Saranggani Marin General Workers 
Union (SAMAGEWU), Polomolok Labor 
Union (PLU), Dole Employee Labor 
Union (DELU), at Saranggani Federation 
of Labor (SAFELA).

Nanalo ang DPEA sa nasabing 
eleksyon subalit nagprotesta ang ALU at 
PLU. Dahil sa mga kasong nakabinbin, 
walang CBA na naisagawa mula 1972 
hanggang 1974.
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Pagsapit ng 1974, isang CE ang muling 
inilunsad na muling pinagwagian ng 
DPEA. Nagtagumpay silang maipanalo 
ang pagtaas ng sahod subalit napakababa 
lamang nito. Isa pang tagumpay ay 
ang pagkapanalo ng isyung “rain-out” 
para sa manggagawang agrikultural. 
Tuwing oras ng paggawa, tumitigal 
ang trabaho kapag umuulan at sila ay 
hindi binabayaran. Sa pamamagitan ng 
tuluy-tuloy na kampanya, naipagwagi 
ng mga manggagawa na makatanggap 
ng bayad tuwing mayroong “rain-out.” 
Nagtagumpay din sila na makatanggap 
ng libreng kagamitan sa proteksyon para 
sa mga manggagawa.

Nanalo ang PLU sa CE noong 
1978. Nagtagumpay sila sa panawagan 
na makatanggap ng transportation 
allowance ang mga manggagawa sa 
industrial department. Hanggang ngayon, 
natatanggap pa rin ng mga manggagawa 
ang nasabing benepisyo.

Ang mga panawagan ng mga 
manggagawa ay hindi dininig mula 
1980 hanggang 1983 nang magsampa ng 
protesta ang ALU laban sa pagkapanalo 
ng DPEA sa CE noong 1980.

Mula 1963 hanggang 1980, walang 
natanggap na sistematiko at tuluy-tuloy 
na pag-aaral at pagsasanay ang mga 
manggagawa para sa CBA. Tuwing 
negosasyon, tanging mga lider ng unyong 
nanalo sa CE ang nakikilahok. Dahil dito, 
may tendensiya ang mga manggagawa 
na umasa sa mga lider. Sa kabila ng mga 
tagumpay, marami pang kailangang 
ilaban ang mga manggagawa at marami 
pang maipapanalo kung ang mga 
manggagawa mismo ay kasama ng mga 

Samantala, si Arman ay nagulat nang 
ang kanyang kaltas ay dumoble sa araw 
ng sahuran. Ayon sa kooperatiba, doble 
ang kailangan niyang bayaran dahil sa 
nakaraang sahuran, mababa ang kanyang 
sahod kaya hindi muna kinaltas ang 
kanyang healthcare, savings at CBU na 
kailangan naman niyang bayaran.

Samantala, ang mga opisyal ng 
kanilang kooperatiba na dating 
empleyado ng Dolefil ay nakatatanggap ng 
buwanang honorarium na nagkakahalaga 
ng P10,000 hanggang P15,000. Ang 
honorarium na kanilang natatanggap ay 
nagmumula sa sahod na pinaghirapan 
ng mga manggagawa. Kahit ang utilities 
ng opisina ng kanilang kooperatiba at 
istap ng opisina ay binabayaran ng mga 
manggagawa.

Dahil dito, nakita nila kung paano 
sila pinagsasamantalahan ng managers 
ng mga kooperatiba. Akala nila, ang 
mga manggagawa ang nagmamay-ari 
at nagpapatakbo ng kooperatiba subalit 
ito ay pinababalintunaan ng kanilang 
karanasan.

Ang tanging kahilingan nila ay maging 
regular upang makararanas ng mas 
mabuting kondisyon.

mula sa sa p. 137
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lider  tuwing negosasyon at kung sila ay 
maglulunsad ng sama-samang pagkilos, 
ayon sa isang manggagawa na nakasaksi 
at nakasama sa mga kampanya ng iba’t 
ibang labor groups.

Pagpapataas sa kamulatan ng 
mga manggagawa

Noong 1980, nagsimulang mag-
organisa ng mga manggagawa ang 
mga paring Katoliko ng Polomolok sa 
pamamagitan ng pagbibigay ng pag-aaral 
at pagsasanay. Itinatag ng simbahan ang 
Labor Apostolate, na nagsilbing sentro 
na dinudulugan ng mga manggagawang 
may problema at nagiging gabay sa 
kanilang mga pakikibaka. Ang Apostolate 
ay naging Alyansa ng mga Mamumuo 
(Amado Kadena), isang organisasyon 
na nagbibigay ng mga programang 

pang-edukasyon sa mga manggagawa. 
Kasabay nito, nagsimula ring mag-
organisa ang mga organisador ng 
National Federation of Labor (NFL) at 
kanilang itinatag ang PAMAO.

Nang kanilang makita na pareho ang 
kanilang mga prinsipyo at programa, 
nagsama ang Amado Kadena at PAMAO-
NFL sa 1980 CE. Walong labor groups 
ang nakilahok sa eleksyon. Nanalo 
ang PAMAO-NFL subalit nagprotesta 
ang ALU. Dahil alam nilang walang 
negosasyon na magaganap habang 
hindi pa nareresolba ang isyu, ang 
mga manggagawang sumusuporta sa 
PAMAO-NFL ay naglunsad ng mga 
kilos-protesta. Higit 5,000 manggagawa 
ang nakilahok sa mga piket. Napuwersa 
ang management na kilalanin ang 
PAMAO-NFL. Nagsimula ang 
negosasyon at isinawalang-bahala ang 
protesta ng ALU.

Sila ay nagtagumpay na maipagwagi 
ang mga sumusunod na tagumpay:

•	 Pagtaas ng sahod ng 10% (sa 
nakaraan, nakakuha lamang sila ng 
25 hanggang 50 sentimong pagtaas ng 
sahod);

•	 Pagpapabalik sa trabaho ng 
dalawang manggagawa sa agricultural 
division na natanggal;

•	 Pagpapabalik sa trabaho ng 27 
manggagawa sa Camlumpang;

•	 Libreng pagkain para sa 
manggagawang nagtratrabaho ng 
overtime sa pamamagitan ng dayalogo 
na isinagawa ng mga lider mula sa 
preparation and processing department;

•	 Pagpapalaya sa tatlong 
manggagawang ikinulong ng 31st 
Infantry Batallion ng Philippine Army 

Si Osang ay nagtratrabaho sa Tibud 
Cooperative ng siyam na taon. Siya ay 
isang piece-rate worker na tumatanggap ng 
Php0.22 para sa bawat halaman. Siya ay 
nagtratrabaho na kasapi ng isang “gang” 
na binubuo ng walong manggagawa. 
Kinakailangan nilang punuin ang apat na 
trak ng 16,000 halaman o seedling sa isang 
linggo. Kapag kanilang naabot na ito, ang 
bawat isa sa kanila ay nakatatanggap ng 
arawang sahod na Php440 sa isang linggo. 
Matapos ang isang linggo ng trabaho, 
siya at ang kanyang grupo ay nakapuno 
ng 10,000 seedlings sa isang trak. Subalit, 
pagdating ng sahuran, nalaman nilang 
1,000 seedling lamang ang binayaran sa 
trabaho nila. Nang sila ay magreklamo, 
hindi sila pinansin ng manager. Sila pa 
ang nagbayad sa kagamitang panseguridad 
tulad ng glove at maskara.
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sa pamamagitan ng pagpe-pressure sa 
management sa porma ng tigil trabaho 
(work stoppage) sa preparation and 
processing department;

•	 Pagsuporta sa strike ng mga 
manggagawa sa Stanfilco, isang 
kompanyang affiliate ng Dolefil at sa mga 
manggagawa sa sakahan sa Salkak Maligo 
Polomolok.

Sa panahon ding ito, namulat ang 
mga manggagawa sa militante at 
sistematikong pamamaraan ng pag-
oorganisa. Nakita ng mga manggagawa 
ang kanilang karapatan at papel sa 
lipunan.

Ayon kay Boy, isang dating lider 
ng unyon, naging aktibo ang mga 
manggagawa sa mga diskusyon. Matapos 
ang mga diskusyon, pinag-uusapan nila 
ang kanilang mga kondisyon at sila ay 
nagkakakaroon ng pag-asa sa kanilang 
pakikibaka. Ang mga manggagawang 
nakatapos na sa mga kurso ay naging 
aktibo sa pagkukumbinsi sa ibang mga 
manggagawa na sumama sa mga study 
groups.

Tumulong din ang mga manggagawa 
na mag-organisa ng mga community 
groups sa Polomolok kung saan nakatira 
ang mga manggagawa. 

Tunggalian ng mga ideya
Naging tuluy-tuloy ang pakikibaka ng 

mga manggagawa hanggang 1988 nang 
nagsimulang mahati ang mga lider dahil 
sa pagkakaiba sa ideya. Nagsimula ang 
pagkakaiba sa usapin ng disaffiliation 
ng unyon mula sa Kilusang Mayo Uno. 

Ang mga opisyal ng pederasyong NFL ay 
nagtulak na lumabas ang unyon mula sa 
KMU. Subalit, hindi naman pumapayag 
dito ang lokal na mga opisyal ng unyon.

Nagkaroon din ng kaso ng korapsyon 
sa loob ng unyon. Ang pangulo ng unyon 
sa panahong ito ay nanalong Bise Alkalde 
ng bayan noong 1986 at pangulo ng 
Board of Directors ng kooperatiba ng 
mga manggagawa. Hindi siya pumapayag 
na bitawan ang kanyang mga psisyon.

Nagpasya ang mga manggagawa at 
ang mga lider ng Amado Kadena na 
bawiin ang kanilang suporta sa pangulo 
ng unyon.

Dahil hindi nagtatagumpay ang 
lider na maresolba ang kanilang mga 
pagkakaiba, nagpasya ang pamunuan ng 
Amado Kadena na mag-apply ng hiwalay 
na registration noong 1990.

Noong 1991, lumahok at nanalo sa 
mayorya ng mga pusisyon ang Amado 
Kadena. Nanatiling affiliated ang NFL sa 
KMU.

Noong 1994, isang panibagong lokal 
na eleksyon ang naganap at nanalo ang 
Amado Kadena. Pagkalipas ng ilang 
panahon, nagpasya silang magbitiw sa 
pusisyon nang kanilang malaman na 
nagbabalak ang mga opisyal ng NFL 
na sila ay i-impeach dahil ayaw nilang 
humiwalay sa KMU.

Natalo noong 1996 ang Amado 
Kadena sa CE. Kahit natalo, nagpatuloy 
sa pag-oorganisa ang pamunuan ng 
unyon na nagpataas ng kanilang kasapian 
tungong 1,300.
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Si Hermie ay nagtatrabaho sa 
Dolefil mula 1997. Mula nang siya ay 
magtrabaho, aktibo siyang nagsusulong 
ng mga karapatan at kagalingan ng 
kanyang mga kapwa-manggagawa. Kapag 
may manggagawang pinapagalitan o 
minamaltrato ng kanyang supervisor, 
si Hermie ang nakikipag-usap at 
nagtatanggol sa manggagawa. Dahil dito, 
siya ay inilipat sa mas mahirap na gawain 
ng kanyang supervisor.

Noong Agosto 2006, siya ay tinanggal 
sa trabaho dahil siya umano ay sanhi ng 
sabotage sa kompanya. Pinaratangan siyang 
kumakausap sa mga kapwa-manggagawa 
na huwag i-swipe ang kanilang ID tuwing 
lunch break.
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Napatunayan ng mga manggagawa 
kung sino ang tunay na may 
pagpapahalaga sa kalagayan ng mga 
manggagawa noong 1999. 

Nagkasakit ang isang dating pangulo 
ng unyon at nangailangan itong ilipat 
sa Maynila. Subalit, kinakailangan 
ng P100,000 bilang downpayment sa 
ospital. Sa kabila ng pagpiket ng 300 
manggagawa sa harap ng Human 
Resources Office, ayaw ibigay ng 
management ang halagang kinakailangan.

Nagsimulang mangalap ang Amado 
Kadena ng pirma ng mga manggagawang 
handang magbigay ng P1,000 mula 
sa kanilang sahod upang maabot ang 
kinakailangang halaga. Sa loob lamang 
ng dalawang oras, 1,200 manggagawa ang 
pumirma.

Dinala ito ng Amado Kadena sa 
management para maiproseso. Napahiya 
ang management sa ipinakitang 
pagkakaisa ng mga manggagawa at 
nagpasyang ibigay ang tulong pinansyal 
nang hindi binabawasan ang sahod ng 
mga manggagawa.

Mula noong, tuluyang kinilala ang 
Amado Kadena ng management at ng 
mga manggagawa.

Pagbawi sa tiwala ng kapwa 
manggagawa

Sa CE noong 2001, nanalo ang 
Amado Kadena-NAFLU-KMU laban sa 
PAMAO-NFL. 

Nagprotesta ang ALU at NFL subalit 
ipinakita ng mga manggagawa ang 

kanilang suporta sa Amado Kadena. 
Higit sa 3,500 na manggagawa ang  
nagsagawa ng piket. Sa sumunod na araw, 
nanawagan ang management na simulan 
ang negosasyon para sa CBA.

Sa naganap na negosasyon ng CBA, 
naglunsad ng sama-samang pagkilos ang 
mga manggagawa tulad ng pagsusuot 
ng ribbon at t-shirt na naglalaman ng 
kanilang panawagan at hindi pag-swipe 
ng kanilang time card.

Nagtagumpay ang mga manggagawa 
na makamit ang buwanang subsidyo sa 
bigas na 30 kilos, lagpas 10% na pagtaas 
ng sahod, at pagkilala sa mga fulltime na 
opisyal ng unyon.
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Nagtagumpay din sila na ibalik 
ang mga manggagawang natanggal sa 
trabaho.

Pakikibaka laban sa 
kontraktwalisasyon

Halos 1,600 manggagawa 
ang naregularisa noong 2005. Sa 
pamamagitan ng isang pag-aaral na 
isinagawa ng unyon mula 2001 hanggang 
2004, napatunayan nilang ang mga 
manggagawang ito ay bahagi ng core 
production ng Dolefil. Dahil sistematiko 

ang pag-aaral ng unyon, naobliga ang 
pagreregularisa ng 1,600 fixed-rate at 
manggagawang mula sa kooperatiba.

Pagpapatuloy ng pagbubuo ng 
unyon

Mula 2001 hanggang 2005, nagpatuloy 
ang pag-aaral ng mga manggagawa. 
Kadalasan, 18 hanggang 25 na 
manggagawa ang sumasama sa mga 
diskusyong ito.

Regular ding nagkakaroon ng 
pagpupulong ang mga opisyal ng unyon. 
Bukod dito, mayroon ding mga regular 
na pulong para sa 21 department level 
organizations at 400 shop stewards.

Ang department level organizations 
ay binubuo ng mga opisyal ng unyon 
na tumutulong sa pagpapatupad ng 
mga plano, tipunin ang ideya ng mga 
manggagawa at magbigay ng suporta at 
tulong sa mga manggagawa.

Mayroon ding komite para sa 
edukasyon, pag-oorganisa, kalusugan, 
kababaihan, pinansya, gawaing alyansa at 
kampanya na tumutulong sa mga opisyal 
na harapin ang kanilang mga gawain.

Dahil sa pinalakas na organisasyon 
ng unyon, umabot sa 85% ng kabuuang 
kasapian ang aktibo.

Umabot sa 3,200 ang bilang ng 
mga manggagawang nakilahok sa mga 
pulitikal na aksyon. Lumahok sa mga 
pagkilos ang mga manggagawa hindi 
lamang sa usaping pang-manggagawa 
kundi magin sa paglaban sa korapsyon 

Sa nakaraang mga taon, ang mga 
manggagawang pang-agrikultura ng 
Dolefil ay kinakailangang mag-swipe ng 
kanilang ID tuwing time-in at time-out 
lamang, at hindi tuwing lunchbreaks. Ito 
ay sa kadahilanang mayroon lamang isang 
makina para sa libu-libong manggagawa. 
Mahabang oras ang nawawala sa mga 
manggagawang huling nagsawa-swipe 
ng ID na nangangahulugan ng kaltas 
sa kada oras na sahod. Nang ipag-utos 
ng management na sila ay mag-swipe 
tuwing tanghalian, hindi ito sinunod ng 
mga mangagagwa. Ginamit ito laban kay 
Hermie para tanggalin siya sa trabaho 
dahil siya ay aktibong opisyal ng Unyon.

Mula nang siya ay mawalan ng trabaho, 
ang kanyang pamilya ang naghirap. Sila ay 
baon sa utang. Dahil walang scholarship, 
hindi nakapasok sa kolehiyo ang kanyang 
panganay na anak. Matapos ang apat na 
taon, ang kanyang kaso ay nananatiling 
nakabinbin sa ika-limang dibisyon ng 
National Labor Relations Commission 
(NLRC).
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at panawagan para sa hustisyang 
panlipunan at pagbabago.

Kabi-kabilang atake sa unyon
Mula 2005, nagsimulang i-pressure ng 

management ang pamunuan ng unyon na 
lisanin ang NAFLU-KMU.

Noong 2006, muling ipinakita ng 
mga manggagawa ang kanilang solidong 
suporta para sa Amado Kadena sa CE. Sa 
kabila ng pamimigay ng t-shirt at pera ng 
management upang hindi nila iboto ang 
Amado Kadena, nakuha pa rin nito ang 
mayorya ng mga pusisyon sa unyon.

Subalit, ang bagong management 
ng Dolefil na mas malupit kumpara 
sa sinundan nito ay hindi pa handang 
makipag-negosasyon sa Amado Kadena.

Ayon sa Batas Paggawa ng Pilipinas, 
kapag wala pang napirmahang bagong 
CBA ang unyon at management, 
kinakailangang ipatupad ang nakaraang 
CBA. Subalit sa panahong ito, hindi 
ipinatupad ng management ang 
nakaraang CBA at naging patuloy ang 
pag-pressure nito sa pamunuan ng unyon.

Dalawang opisyal ng unyon ang 
tinanggal sa trabaho dahil sa pag-absent 
nang walang paalam. Subalit, sila ay 
fulltime na opisyal ng unyon ayon sa CBA 
noong 2001.

Ito ang simulang pagtatangka ng 
management na takutin ang kanilang 
mga manggagawa. Matapos nito, lahat ng 
mga aktibidad ng unyon ay sinimulang 
kwestiyunin ng management. Hindi rin 
pinayagan ng ang mga union leaves, na 
nagpahirap sa paglulunsad ng mga pag-
aaral at pulong ng mga manggagawa.

Nagsampa rin ng iba’t ibang kaso ang 
management laban sa pangulo ng unyon.

Noong 2006, naglunsad ng isang 
demonstrasyon ang mga opisyal 
ng management laban sa unyon, sa 
pamamagitan ng pagpapakilos ng mga 
labor contractors at growers cooperatives. 
Sa panahong ito, ang unyon ay 
pinaratangan ng pagiging komunista at 
terorista ng management.

Ang mga aktibidad ng unyon at galaw 
ng mga lider ay tiniktikan ng mga taong 
pinagsususpetsahan ng bilang mga 
elemento ng militar. Nagkaroon din ng 
pagbabahay-bahay sa komunidad upang 
sirain ang unyon at ang mga lider nito.

Nagsampa ng kaso ang unyon sa 
Commission on Human Rights laban sa 
pakiki-alam ng mha militar sa Dolefil. 
Subalit, inirason ng mga opisyal ng 
militar na sila ay may hurisdiksyon sa 
paglaban sa terorismo na sinasabi nilang 
isinasagawa ng  mga lider ng unyon.
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Ayon sa kasalukuyang pangulo ng 
unyon, napag-alaman niyang may plano 
ang management na siya ay dukutin. 
Ito ay nalaman niya mula sa inarkila 
ng management na magsagawa ng 
pandurukot ngunit umatras mula sa 
operasyon.

Ang iba pang mga aktibong kasapi ng 
unyon ay tinanggal sa trabaho dahil sa 
mga gawa-gawang kaso.

Halimbawa, naglagay ng mga kutsilyo 
naginagamit sa produksyon sa aparador 
ng 20 aktibong kasapi ng unyon mula 
sa preparation department at sila ay 
kinasuhan ng pagnanakaw.

Nang hindi magtagumpay ang 
negosasyon sa CBA noong 2006, 
nagpasya ang mga manggagawa na 
maglunsad ng welga subalit umatras 
nang malaman nilang maglalabas ng 
Assumption of Jurisdiction (AJ) at 
return-to-work order ang Department of 
Labor and Employment (DOLE) sa araw 
na ilulunsad an welga.

Gumawa ng kompromiso ang 
DOLE para sa dalawang partido, 
sa pamamagitan ng pag-uutos sa 
management na ibigay ang mga 
sumusunod: pagtaas ng sahod na hindi 
lalagpas sa anim na porsyento, subsidyo 
sa bigas na Php4,000 mula sa Php390 
kada buwan.

Subalit, hindi dito natapos ang 
mga aktibidad ng management laban 
sa unyon. Alam ng mga opisyal ng 
unyon na ang pangunahing layunin ng 
management ay tuluyang mawala ang 

Amado Kadena-NAFLU-KMU mula sa 
Dolefil.

Sinuportahan din ng management ang 
isang company union sa pamamagitan 
ng pananakot at panunuhol sa ilang mga 
manggagawa upang kuwestiyunin nila 
ang unyon at magsampa ng kaso laban sa 
mga opisyal.

Mula 2007, nagrerekulta ang 
management ng mga manggagawa 
na sumama sa UR-Dole.Sa simula, 
ang UR-Dole ay naging tagapagsalita 
ng management sa pamamagitan ng 
pagsasagawa ng kampanya para sa 
encashment ng subsidyo sa bigas at 
pagpapababa ng union dues.

Ipinapadala din ng URDole ang 
mga manggagawa sa mga seminar 
na inilulunsad ng militar kung saan 
“ipinapaliwanag” na ang Amado Kadena 
ay mga komunista at hindi dapat 
pagkatiwalaan ng mga manggagawa. 
Binabayaran ang mga manggagawa ng 
tatlong-araw na halaga ng sahod upang 
umupo sa mga seminar. Ang sinumang 
manggagawa na hindi pumapayag na 
lumahok sa mga seminar ay blacklisted.

Noong Mayo 2009, bumoto ang mga 
manggagawa sa usapin ng encashment 
ng subsidyo sa bigas. Sa pamamagitan 
ng tulong ng management, nanalo ang 
UR-Dole sa naganap na referendum. 
Bagamat sinabi ng DOLE na ang Amado 
Kadena na kinakailangang mamahala sa 
pamamahagi ng subsidyo, sa UR-Dole 
ibinigay ng management ang cheke.
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Sa UR-Dole na rin ibinibigay ng 
management ang union due sa halip na sa 
Amado Kadena mula Enero 2010.

Noong February 13, 2010, ang mga 
kasapi ng UR-Dole ay naglunsad ng isang 
asembliya na nagtalakay hindi lamang 
ang usapin ng subsidyo sa bigas. Ginamit 
ang pulong na ito upang i-impeach ang 
mga opisyal mula sa Amado Kadena at 
maghalal ng panibagong mga opisyal sa 
ilalim ng UR-Dole.

Nagsampa ang Amado Kadena ng 
kaso na nagsasabing ang asembliya 
ay iligal, hindi sumunod sa tamang 
proseso, at nilabag ng UR-Dole ang 
mga patakaran ng unyon hinggil sa 
impeachment at eleksyon ng mga opisyal.

Sa kabila ng paglalabas ng DOLE ng 
isang status quo order na nagsasabing 
kailangang kilalanin ng management 
ang Amado Kadena habang hindi 
pa natatapos ang kaso, patuloy ang 
pagsawalang-respeto ng management sa 
unyong pinili ng mga manggagawa.

Sa patuloy na pagtutulak ng 
management sa DOLE na kilalanin ang 
UR-DOLE sa halip na magsampa ng 
interpleader case dahil sa pagkakaroon 
ng labor dispute sa kompanya, naging 
malinaw ang pangingialam ng 
management.

Hanggang ngayon, ang mga 
manggagawa at opisyal ng Amado 
Kadena ay patuloy na nakakaranas ng 
paniniktik. Nananatiling nakabinbin ang 
mga kaso, at hindi pa rin kinikilala ng 
management ang unyon.

Mula 2006, hindi naging regular 
ang pagpupulong ng unyon. Naparalisa 
din ang operasyon ng mga department 
organizations ng unyon dahil ang mga 
opisyal at manggagawa ay binabantayan 
sa loob ng Dolefil.

Tuloy-tuloy na binaon ng management 
ang mga opisyal ng unyon sa mga kaso 
upang matali sila sa prosesong ligal sa 
halip na harapin ang pag-oorganisa 
ng mga manggagawa. Ginagawa ng 
management ang lahat upang matakot 
ang mga manggagawa. Habang tinatakot 
ang mga manggagawa, ginawang mahirap 
din ng management ang kondisyon sa 
loob ng pagawaan.

Dahil sa tuluy-tuloy na atake laban sa 
mga manggagawa, lumiit ang aktibong 
kasapian ng unyon tungong 25% ng 
kabuuan.

Nakita ng mga manggagawa ang 
kahinaan sa kanilang propaganda 
kumpara sa ginagawa ng management. 
Kahit kaunti na lamang ang aktibong 
kasapian, sinikap ng mga lider na 
ipagpatuloy ang pakikibaka laban 
sa ginagawang union busting ng 
management.  Tuluy-tuloy silang 
naglunsad ng pag-aaral para sa mga 
manggagawa upang maibalik ang 
tiwala sa sarili at militansya ng mga 
manggagawa.

Malinaw sa karanasan ng Dolefil 
kung paano ginagamit ng management 
ang taktikang maghati at maghari 
upang pahinain ang determinasyon ng 
mga manggagawa na lumaban. Sa mga 
susunod na buwan, inaasahan ang mas 
papatindi pang atake laban sa unyon. 
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Sa Enero ng 2011 magaganap ang 
susunod na CE at dito inaasahan ang 
pinakamatinding atake ng management 
upang tuluyang maalis ang Amado 
Kadena sa Dolefil.

Hindi pa rin nawawalan ng pag-asa 
ang mga lider ng Amado Kadena. Sa 
halip, kumukuha sila ng lakas mula sa 
kanilang kasapian. Dahil limitado ang 
kanilang pagkilos sa loob ng pagawaan, 
palihim silang nag-oorganisa sa mga 
komunidad kung saan sila naglulunsad 
ng mga pulong at pag-aaral.

Ayon sa isang opisyal ng unyon, 
pansamantala lamang ang takot na 
ipinalaganap ng management sa hanay ng 
mga manggagawa, Sa huli, mananaig ang 
mga manggagawa at sila ay magpapatuloy 
sa pakikibaka hangga’t patuloy ang pang-
aabuso at pananamantalang ginagawa ng 
management.

Hindi pagsunod sa SA8000
Sa kasalukuyan, nanganganib na 

mawala ang social accountability (SA) 
certification ng Dolefil dahil sa hindi nito 
pagsunod sa mga requirement ng SA 
8000 tulad ng freedom of association at 
karapatan sa collective bargaining, ayon 

sa pinakahuling ulat na ihinanda ng 
Societe Generalle de Surveillance (SGS) 
sa pinakahuli nitong audit noong March 
23-27,m2010.

Ang SA 8000 ay isang pandaigdigang 
panuntunan na inihanda ng SA 
International (SAI) upang sukatin ang 
responsibilidad ng mga korporasyong 
multinasyunal. Ang SA 8000 ay batay 
sa ILO at ng kumbensiyon ng United 
Nations para sa karapatang pantao.

Ayon sa International Labor Rights 
Forum (ILRF), isang pandaigdigang non-
government organization na nakabase 
sa Washington, nilabag ng management 
ng Dolefil ang karapatan ng mga 
manggagawang mag-organisa. Maykaso 
din ng diskriminasyon ang management 
ng Dolefil laban sa Amado Kadena.

Ang SGS ay naglabas ng isang 
Corrective Action Requests (CARs) 
upang pigilan ang mga paglabag 
ng Dolefil. Sa loob ng 90 araw, 
kinakailangang sumagot ang Dolefil. 
Kung hindi, tatanggalin ang SA 8000 
certification na mangangahulugan na ang 
Dolefil ay isang human rights violator 
na makakasira sa imahe ng nasabing 
kompanya.■
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MACTAN EXPORT PROCESSING ZONE: 
pakikipag-alyansa, at pag-oorganisa sa komunidad

Nasa estratehikong lokasyon ang Cebu sa Visayas at dahil dito’y nagsisilbing entrada 
para Gitna at Timog Pilipinas.

Ang mainam nitong lokasyon ay 
isa sa mga pangunahing dahilan kung 
bakit ang rehiyon ay nagong sentro ng 
pamumuhunan sa Visayas at base ng 
higit sa 80% na inter-island shipping 
capacity sa bansa. Ipinagmamalaki 
ng lokal na pamahalaan na mas 
marami pa itong koneksyong pandagat 
at panghimpapawid kumpara sa 
kapital ng bansa, ang Maynila. May 
sarili itong sheltered deep-water 
port at pandaigdigang paliparan na 
nagpapahintulot sa mabilis na labas-
pasok ng mga produkto. 

Sa kasalukuyan, mayroong kabuuang 
25 sonang pang-ekonomiya sa rehiyon.

Ang pinakamalaki sa mga ito ay ang 
pitong Manufacturing Ecozones – ang 
Mactan Export Processing Zone (MEPZ) 
I na pinamamahalaan ng PEZA, ang mga 
pribadong MEPZ II, Cebu Industrial 
Park, New Cebu Township, West Cebu 
Industrial Park, Cebu South Road 
Properties (na pinamamahalaan ng lokal 
na pamahalaang panlunsod) at ang MRI 
Ecozone na naglilingkod sa kabuuang 
246 na kompanya at nag-eempleyo 
ng higit sa 100,000 manggagawa.  
Ang MEPZ II din ang ikalawa sa 
pinakamaraming bilang ng locator, 

sunod sa Cavite Export Processing Zone 
(CEPZ).

Sa unang hati ng 2009, nakapag-
eksport ng $1,777,921,000 at nakapag-
import naman ng $1,535,580,000 halaga 
ng mga produkto ang mga ecozone na 
ito.

Naglilingkod ang mga sona sa ilan 
sa mga pinakamalaking kompanya sa 
daigdig tulad ng TMX na nag-aasembol 
ng mga relo, Lexmark na gumagawa 
ng inkjets para sa mga laser printers at 
Fairchild Semi-Conductors Philippines.

Talahanayan 18. Kabuuang 
Bilang ng EPZ sa Rehiyon 

ng Cebu
Klasipikasyon ng EPZ Bilang

Manufacturing 7
Agro-Industrial 0
IT 17
Tourism 11
Medical 0
TOTAL 25

Sanggunian: PEZA, 2010
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Kalagayan ng mga manggagawa 
sa loob ng mga sonang 
pangekonomiya

Bukod sa estratehikong lokasyon, 
mura at hindi unyonisadong lakas-
paggawa ang pangunahing pang-akit 
sa dayuhang kapital na mamuhunan sa 
rehiyon.

Sinasamantala ng mga sonang ito 
ang malaganap na kahirapan ng mga 
karatig rehiyon ng Cebu sa bansa. Ang 
ilan pa nga sa mga manggagawa nito 
ay nanggaling pa sa Mindanao kung 
saan mas madalang ang opurtunidad sa 
trabaho. Itinatakda ng Regional Wage 
Board ng Cebu sa P267 ang minimum 
wage ng rehiyon. Lubhang malayo ito 
sa P725 na kailangan ng isang pamilya 
bawat araw para mabuhay, ayon sa 
National Wage and Productivity 
Commission (NWPC). 

Kababaihan sa kalakhan ang 
ineempleyo ng maraming kompanya sa 
loob ng ecozone. Halimbawa, kababaihan 

ang bumubuo sa 75% ng lakas-paggawa 
sa MEPZ I.

Tulad ng iba pang sonang pang-
ekonomiya, pangkaraniwan ang pagkuha 
ng mga manggagawang kontraktwal, 
sila may ineempleyo nang direkta o sa 
pamamagitan ng ahensiya. May mga kaso 
pa ng “open contracts” na nagtatagal mula 
sampung buwan hanggang isang taon.

Dahil kalakhan ay mga kompanyang 
nakatuon sa pag-eeksport ng 
produkto, nakaasa ang produksyon sa 
pangangailangan ng pandaigdigang 
pamilihang na siyang nagtatakda naman 
sa laki ng lakas-paggawa na kailangan 
ng kompanya sa isang takdang panahon. 
Karaniwan ang puwersahang overtime na 
nagtatagal nang hanggang tatlong araw 
ng tuluy-tuloy na paggawa tuwing peak 
period. Puwersahang leave, pina-ikling 
araw ng paggawa, at pansamantalang 
tigil-produksyon at tanggalan ay 
karaniwan naman tuwing maliit ang 
order.

Madalas na nakatira sa mga baryo 
na nasa paligid ng mga sonang ang mga 
manggagawa.

Sa mga komunidad sa paligid ng 
MEPZ I, nakabatay ang halaga ng upa 
sa uri ng pabahay at pasilidad. Mula 
sampu hanggang 18 ang pangkaraniwang 
bilang ng mga manggagawa sa bawat 
boarding house at P300 hanggang 1,500 
bawat buwan ang karaniwang upa, hindi 
kasama ang bayad sa tubig, kuryente, at 
gamit sa mga appliance.

Malayong-malayo sa napakamurang 
arkila ng mga kompanya sa loob ng 

Talahanayan 19. Bilang 
ng mga Kompanyang 

Pangmanupaktura sa Cebu
EPZ Bilang

MEPZ I 146
MEPZ II 50
Cebu Light Industrial Park 22
New Cebu Township 7
West Cebu Industrial Park 3
MRI Ecozone 17
Cebu South Road Properties 1
Kabuuan 246

Sangunnian: PEZA, 2010
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mga sona ang mataas na upa ng mga 
manggagawa sa kanilang boarding 
house kung isasaalang-alang ang kita ng 
mga namumuhunan at sahod ng mga 
manggagawa. Nagbabayad lamang ang 
mga locator ng humigit-kumulang $0.33-
0.36 kada metrong kuwadrado noong 
2005.

Organisado sa ilalim ng Mactan 
Export Processing Zone–Chamber 
of Exporters and Manufacturers 
(MEPZCEM) ang mga kompanya sa loob 
ng mga ecozone.

Samantala, ang mga human resource 
managers naman ang bumubuo sa MEPZ 
– HRA (MEPZ – Human Resource 
Association). Ang organisasyong ito ay 
kilalang taga-suporta sa mga desisyon ng 
kompanya laban sa panawagan ng mga 
manggagawa.

Noong Agosto 2007 halimbawa, 
nagsampa ang MEPZCEM at MEPZ-
HRA ng joint resolution sa Regional 
Tripartite Wages and Productivity Board 
upang hilingin ang pagbabasura sa isang 
petisyon ng dalawang organisayson ng 
manggagawa na humihingi ng dagdag 
na sahod. Binanggit ng dalawang 
organisasyon ang krisis sa eknomiya 
bilang batayan sa pagbabasura ng 
petisyon. Subalit, isang buwan bago 
ito, ang mga nasabing asosasyon 
ay naglunsad ng isang sportsfest na 
naglalayong “pagkaisahin ang mga 
eksporter at manufacturer” ng MEPZ. 
Ang pagdiriwang ng seremonya ay isang 
:magarbong pagpapakita ng kulay at 
sportsmanship.” (Aboitiz Land, 2007).

Kung gaano kadali ang pagtatayo ng 
organisasyon para sa management ng 
kompanya, ganoon naman kahirap ito 
para sa mga manggagawa, lalo kung 
unyon ang itatayo nila.

Mula pa dekada ‘80, marami nang 
sumubok na magtayo ng unyon sa loob 
ng sona, subalit hindi nagtagal ang mga 
ito dahil napakadali para sa management 
na durugin ito sa kabila ng proteksyon 
na ginagarantiya ng Labor Code hinggil 
sa pagtatayo ng mga unyon. Nagagawa 
ito ng management sa tulong ng PEZA 
security forces, lokal na pulisya, at mga 
elemento ng Hukbong Sandatahan ng 
Pilipinas mula sa dalawa nitong kampo sa 
isla ng Mactan, ang Mactan Benito Ebuen 
Air Base at ang Naval Forces Central na 
nag-oopereyt sa Visayas at Mindanao.

Unang pagsusubok sa 
pag-oorganisa

Sinimulan na ng mga manggagawa na 
mag-organisa isa o dalawang tao matapos 
itayo ang MEPZ I noong 1979.

Ang rehiyon ng Cebu ay may 
mahabang karanasan ng pakikibaka 
laban sa mga economic zones nang buu-
buong mga komunidad ang dinemolish 
para maitayo ang mga enklabo.

Sa MEPZ I, nagsimulang mag-
organisa sa Fairchild, TMX at 
Mactan Apparel ang Young Christian 
Workers, isang organisasyon ng mga 
manggagawang suportado ng simbahan 
at aktibo sa iba’t ibang panig ng bansa 
noong dekada ‘80.
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Noong 1985 naman, itinayo ang 
NAMALAP (Nagkakaisang Manggagawa 
ng Lapu Lapu) na nakapagmobilisa 
ng 14,000 manggagawa. Noong 1986 
naman naganap ang unang welga sa 
loob ng nasabing sona. Subalit mula nito 
hanggang 2000, napabayaan ang pag-
oorganisa hanggang sa muling sumubok 
ang iba’t ibang pederasyong magtayo ng 
unyon sa Fairchild, Timex, Maitland, 
Cebu Mitsumi, Fedder Apparels at 
Mactan Apparels. Subalit, ang mga 
pagsusubok na ito ay maagang natatapos 
dahil sa iligal na dismisal ng kompanya 
sa mga manggagawa.

Ganito ang nangyari sa Mactan 
Apparel. Nag-organisa ang mga 
manggagawa ng discussion-meeting 
malalapit na mga komunidad. Nang 
malaman ito ng management, agad silang 
naglunsad ng isang retrenchment program 
kung saan kasama ang lahat ng dumalo sa 
mga diskusyon. Naglunsad ng isang piket 
ang mga mangagawa na agad namang 
binuwag ng company security.

Noong 2002, itinatag ang Lapu-
Lapu Workers’ Alliance (LAWA) bilang 
isang mutual-aid organization ng mga 
manggagawa. Subalit, hindi ito nagtagal 
dahil bumaling ang atensyon ng mga 
organisador sa kampanya laban sa 
demolisyong inilulunsad ng gobyerno 
laban sa mga komunidad ng maralitang 
taga-lungsod noong panahong iyon.

Bilang isang paraan ng pag-ikot 
sa nananaig bagamat di-nasusulat na 
polisiyang kontra-unyon sa loob ng 
sona, humanap ng iba pang paraan 
ang mga manggagawa. Inorganisa ang 
mga manggagawang nakatira sa mga 

kumunidad na nasa paligid ng mga 
sona. Kasama dito ang mga konseho at 
asosasyon ng mga manggagawa na naka 
base sa komunidad. Kasama din dito 
ang pagtatayo ng U4WR o Unity for 
Workers Rights, isang alyansa ng mga 
manggagawa sa buong siyudad.

Ang PanPhil Workers 
Organization (PANWO): Isang 
non-union workers organization

Ang PanPhil Sportwear Incorporated 
ay isang garments factory na pag-aari ni 
Larry Chin, isang Taiwanese. Ang factory 
nito ay nasa MEPZ II at nag-eempleyo 
ng 293 manggagawa. 252 sa mga ito ay 
regular at ang natitira ay kinakategorya 
bilang “on call contractual workers.”

Gumagawa ang pagawaan ng shorts, 
jakets, at jogging pants para sa mga 
pandaigdigang brand tulad ng Tommy 
Hilfiger, Callway, Missy, Alex Canon at 
iba na na ineeksport sa Yuropa at USA.

Nagsimula ang operasyon ng 
kompanya noong January 6, 1999. Ang 
una nilang mga manggagawa ay mula 
sa Jo & Larry Garments na pag-aari rin 
ni Chin. Nagsara ang kompanyang Jo 
& Larry matapos maglunsad ng isang 
piket ang mga manggagawa laban sa 
pagbabayad ng kompanya ng sahod na 
mas mababa pa sa minimum wage na 
itinakda ng wage board ng Cebu.

Mga usapin tulad ng company 
shutdowns retrenchment, iligal at walang 
basehang suspensyon, at puwersahang 
overtime ang pangunahing hinaharap na 
isyu ng mga manggagawa ng PanPhil.
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Noon pang 2001 nagsimula ang 
mga shutdown, dalawang taon matapos 
magsimula ang operasyon ng kompanya. 
Hanggang 2005, hindi na bago ang 
deklarasyon ng management ng isang 
shutdown, na kadalasa’y tumatagal ng 
tatlong araw. Kadalasang binibigyan ng 
notice ang mga manggagawa isang araw 
bago ang shutdown at pinapangakuan na 
lamang na sila muli ang kukunin kapag 
nagopereyt na ng kompanya.

Sa taya ng mga manggagawa, 
nagaganap ang mga shutdown na ito 
tatlong beses sa isang taon. Ayon sa 
kompanya, ang kakulangan ng hilaw na 
materyales ang dahilan ng mga shutdown.

Subalit nong 2006 hanggang 2008, 
ang dating tatlong araw na shutdown 
ay tumagal na ng isang linggo. Dagdag 
pam 16 na manggagawa ang tinanggal 
sa trabaho noong Setyembre 2008, ilang 
linggo bago rumurok ang pandaigdigang 
krisis pampinansya.

Noong Pebrero 8, 2009, nagdeklara 
ang kompanya ng dalawang buwan 
na shutdown hanggang April 3, 2009. 
Naging sanhi ito ng pagkabahala ng mga 
manggagawa pagka’t nangangahulugan 
ito ng kawalan ng kabuhayan para sa 
isang buwan. Nauna nang nangako ang 
kompanya ng sahod para sa isang buwan 
lamang at subsidyo na bigas.

Inutusan ang mga manggagawa na 
pumirma sa isang papel upang sila, ayon 
sa kinatawan ng kompanya, ay makontak 
sa pamamagitan ng sulat kapag nagbalik-
operasyon ang pagawaan. Pinagbayad pa 
sila ng P21 para sa selyo. Subalit, nalaman 
na lamang ng mga manggagawa na ang 

kanilang papel na pinirmahan ay ginamit 
ng kompanya para ipakita sa Department 
of Labor and Industrial Relations na 
“pumayag” ang mga manggagawa sa 
naganap na shutdown.

Noong Pebrero 23, 2009, anim na 
manggagawa mula sa PanPhil ang 
nagsampa ng reklamo sa PEZA. Humingi 
sila ng detalye hinggil sa shutdown at 
kung ang huli ay may magagawa upang 
paikliin ang haba ng shutdown. Iginiit 
nila na dapat silang makatanggap ng 
subsidyo para sa mga buwan na wala 
silang trabaho. Sumagot ang PEZA na 
ang mga shutdown at ang pagbabalik ng 
operasyon ng kompanya ay “prerogative” 
ng kompanya at ang subsidyo ay 
pribilehiyo na tanging ang kompanya 
lamang ang may karapatang magpasya.

Sumagot ang kompanya sa 
pamamagitan ng pagbibigay ng sahod 
sa mga manggagawa kasama ang 15 
kilo na rice subsidy, maliban sa anim na 
nagreklamo. Ang reklamo ay nakaabot sa 
regional office ng DOLE na siya namang 
nag-abot ng reklamo sa pambansa nitong 
opisina. Hanggang sa ngayon, wala pa 
ring desisyon ang pambansang tanggapan 
hinggil sa nasabing reklamo. 

Nang manumbalik ang operasyon 
ng Panphil, puwershan namang pinag-
overtime ang mga manggagawa mula May 
11 hanggang June 29, 2009. Kinailangang 
magtrabaho ng dagdag na tatlong oras 
ang mga manggagawa. Hindi nagbibigay 
ang kompanya ng permiso sa mga 
manggagawa na ma-exempt sa overtime, 
bagkus sinususpinde sila nang hanggang 
limang araw kapag sumuway sila.
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Matapos ang higit sa isang buwang 
puwersahang overtime, nagulat 
na lamang ang mga manggagawa 
nang i-anunsiyo ng kompanya na 
magkakaroon  ng isang linggong 
shutdown mula Hulyo 1 hanggang 8, 
2009. Ayon sa management, mahina ang 
order mula sa mga brand na kanilang 
sinusuplayan. Hindi naniniwala dito ang 
mga manggagawa pagka’t katatapos lang 
silang puwersahing mag-overtime.

Batay sa pakikipagpanayam sa mga 
manggagawa, mayroong limang kaso 
ng puwersahang overtime noong 2009. 
Ginamit ng kompanya para sa pansarili 
nitong benepisyo ang DOLE Advisory #2 
na nagpapahintulot sa mga kompanyang 
magpatupad ng mga iskema upang 
mapaliit ang gastusin sa operasyon.

Subalit, hindi pa dito nagtatapos 
ang mga usaping kinakaharap ng mga 
manggagawa. Dala ng pagpasok ng 2010 
ang anunsiyo mula sa management ng 
PanPhil na mula Enero 4 hanggang 
Marso 30, maaari lamang magtrabaho 
ng tatlong araw kada linggo ang mga 
manggagawa bilang resulta ng lumiit na 
mga order. Ayon sa management, ito ay 
resulta ng papatinding krisis sa daigdig.

Pagdating ng Pebrero 2, 2010, 31 
manggagawa ang nakatanggap ng 
retrenchment notice na nagsasabing 
hanggang Pebrero 28 na lamang sila 
maaaring magtrabaho. Ayon sa notice, 
kinailangan ng kompanya na magbawas 
ng mga manggagawa upang maiwasang 
mabangkrap.

Mga manggagawa ng PANWO na iligal na tinanggal sa trabaho dahil sa pagbuo ng 
organisasyon
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Hindi naniwala ang mga manggagawa 
sa dahilang ito dahil isang linggo bago 
matanggap ang notice, pinabalik ng 
kompanya sa trabaho ang kanilang mga 
“on-call contractual” na manggagawa. 
Dagdag pa rito, kumuha rin ng bagong 
kontraktwal na manggagawa ang 
kompanya isang araw matapos silang 
tanggalin sa trabaho.

Ang mga manggagawa, kasama ang 
mga hindi natanggal sa trabaho ay 
naniniwala na ang tunay na dahilan sa 
likod ng tanggalan ay upang alisin ang 
posibilidad ng pagkakaroon ng unyon. 
Kasama sa mga natanggal ang anim na 
nagsampa ng reklamo hinggil sa subsidyo 
sa bigas.

Ikinabahala rin ng mga manggagawa 
na paghahanda ng kompanya ang 
tanggalan sa plano nitong maging isang 
subcontractor para sa isa pang garments 
factory. Ayon sa kanila, magreresulta ito 
sa mas marami pang kaso ng tanggalan.

Ginamit ng mga manggagawa 
ng PanPhil ang tanggalan bilang 
oportunidad upang makapag-organisa. 
Dumalo sila sa mga diskusyon na 
pinangunahan ng Center for Trade Union 
and Human Rights (CTUHR),  Unity for 
Workers Rights (U4WR) at Missionaries 
of the Sacred Heart–Center for Women, 
Children and Labor (CWCL). Ang anim 
na lider-manggagawa ay nag-imbita sa 
kanilang mga kaibigan na siya namang 
nag-imbita sa iba pa, na nagresulta sa 
isang snowball-effect ng pagrerekruta na 
siyang naging pundasyon ng kanilang 
sariling organisasyon. 

Sa halip na magtayo agad ng unyon, 
nagpasya ang mga manggagawa, sa 
pakikipagkonsultasyon sa mga kasapi ng 
CTUHR at U4WR, na magtayo ng isang 
organisasyon – ang PanPhil Workers 
Organization (PANWO) sa layuning 
palakihin muna ang kanilang hanay. Sa 
kanilang paniniwala, kahit matagumpay 
silang makapagtayo ng unyon, madali 
itong madudurog batay sa kasaysayan ng 
union-busting ng MEPZ at PEZA.

Nagsimula sa anim na kasapi ang 
organisasyon–ang anim na nagsampa ng 
reklamo sa PEZA noong Pebrero 2009 
hinggil sa usapin ng subsidyo sa bigas. 
Nagrekluta sila ng mga kasapi mula sa 
lahat ng bahagi ng production line, simula 
sa kanilang sariling mga kaibigan.

Ginamit na pagkakataon kahit ang 
mga selebrasyon ng kaarawan upang 
makapag-imbita ng mga bagong 
kasapi ng PANWO o kaya nama’y 
makapagpadalo sa mga pag-aaral hinggil 
sa pagbubuo ng unyon. Sa kalaunan, sila 
na mismo, bilang mga bagong kasapi, ang 
nag-imbita ng iba para sa PANWO.

Ginawa ng palihim ang pagrerekluta 
ng mga kasapi sa PANWO. Kahit ang 
kanilang mga aktibidad ay isinagawa sa 
mga komunidad na mas malapit sa mga 
manggagawa kahit malayo naman sa 
pagawaan.

Ang PANWO ang naging dulugan 
ng mga manggagawanga may reklamo 
at problema sa kompanya na natatakot 
lumapit sa management upang magsalita.

Subalit, dahil sa lumalaking papel 
ng PANWO sa mga manggagawa, 
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unti-unting lumutang ang mga lider 
at ang kanilang mga aktibidad sa 
management Naging biktima ng 
harasment mula sa kanilang mga 
supervisor at mga manager ang mga 
natukoy na lider.

Ang kanilang mga aktibidad sa loob 
ng pagawaan ay palagiang minimonitor 
at agad silang pinapagalitan kapag 
nakitang nakikipag-usap sa kanilang mga 
kapwa manggagawa.

Pakutsang binansagan ng management 
ang unang tagapangulo ng PANWO 
bilang “founder”. Binabantayan at 
inoorasan kahit ang kanyang pagbisita sa 
palikuran.

May mga pagkakataon din na ang 
mga lider at iba pang mga manggagawa 
ay sinusundan pauwi at binibisita sa 
kanilang mga bahay upang suhulan, 
tumigil lamang sila sa kanilang 
pag-oorganisa.

Hindi nagtagumpay ang mga 
harasment ng management dahil sa 
determinasyon ng mga manggagawang 
tuluyang itayo at palakasin ang PANWO. 
Ipinaliwanag nila na ang mga isyung 
kanilang hinaharap – shutdowns, 
puwersahang overtime, at kahit ang mga 
harasment – ang lalong nagpatibay sa 
kanilang pagkakaisa.

Samantala, nakita din ng mga 
manggagawa na upang maisulong 
nila ang kanilang mga ipinaglalaban, 
kailangang matagumpay nilang makuha 
ang suporta ng kanilang komunidad. 
Upang magawa ito, nag-padala sila ng 
petisyon sa Missionaries of the Sacred 

Heart sa simbahan ng Birhen de Regla 
na magtayo ng isang labor desk upang 
suportahan ang mga manggagawa ng 
Mactan. Bilang sagot, binasa ng mga 
pari sa Misa ang kanilang sulat upang 
makakuha ng simpatya mula sa publiko. 
Kalaunan, itinayo ng mga misyonaryo 
ang Missionaries of the Sacred Heart – 
Center for Women, Children and Labor 
(MSC-CWCL)

Ang pari na namumuno sa desk ay 
naging advocate ng karapatan ng mga 
manggagawa. Siya rin ang nagrekluta ng 
mga volunteers at nangalap ng suporta 
mula sa mga parokyano ng simbahan.

Ang center ay naging tipunan ng mga 
manggagawa sa isla ng Mactan, kasama 
na ang mga nagtatrabaho sa MEPZ I 
at MEPZ II. Ang mga manggagawang 
may problemang ligal ay binibigyan ng 
referral  sa mga kaalyadong institusyon 
para sa payo. Nagbibigay din ang center 
ng mga proyekto para sa kabuhayan tulad 
ng pagsasanay sa paggawa ng kandila 
at halamang gamot. Nagbigay din ang 
pari ng mga pag-aaral na may katangian 
socio-religious. Sa kabuuan, ang center ay 
naging base upang lalo pang maabot ang 
pinakamalapad na bilang ng manggagawa 
at nakatulong sa pagpapalakas ng U4WR, 
isang alyansa ng mga manggagawa na 
kung saan nagsimulang gumanap ng 
aktibong papel ang PANWO.

Sa loob ng dalawang taon, ang 
kasapian ng PANWO ay lumago nang 
higit sa 70, na halos 20% ng kabuuang 
bilang ng rank-and-file na manggagawa 
ng PanPhil. Matagumpay na din silang 
nakapagdaraos ng eleksyon ng mga 
opisyal nang dalawang beses.
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Samantala, na-organisa sa mga komite 
– edukasyon, pag-oorganisa, pinansya, 
serbisyo, at dokumentasyon – ang mga 
kasapi. Nagdaraos ito ng pangkalahatang 
asembliya minsan sa isang buwan.

Regular ding nagbibigay ng pag-
aaral para sa mga luma at bagong 
kasapi hinggil sa karapatan ng mga 
manggagawa, labor standards, at mga 
kasalukuyang lokal at pambansang 
usapin.

Dahil sa paglago ng kanilang lakas, 
ginamit ng management ang kanilang 
huling baraha – ang tanggalan, gamit ang 
pandaigdigang krisis pampinansya bilang 
rason. Kalakhan ng 31 manggagawang 
tinangggal noong Pebrero 2010 ay mga 
kasapi ng PANWO, kasama ang lahat ng 
opisyal nito. 

Tinawag isa-isa ang mga manggagawa, 
batay sa kanilang posisyon sa 

organisasyon, upang sabihan na sinisante 
na sila sa trabaho.

Subalit sa kabila ng tanggalan, 
ang mga natirang kasapi ng PANWO 
ay nagpatuloy sa tungkulin na mag-
organisa. Isang bagong set ng mga opisyal 
ang ihinalal upang agad na mapalitan ang 
mga natanggal.

Agad ding nag-organisa ng isang 
proyektong pangkabuhayan ang MSC-
CWCL para sa mga manggagawang 
nawalan ng trabaho, lalo na yaong 
mga nagpasyang hindi tanggapin ang 
separation pay mula sa kompanya.

Isang kampanya ang inilunsad ng mga 
manggagawa upang iprotesta ang iligal 
na tanggalan. Pangunahin sa kanilang 
panawagan ang security of tenure at 
karapatang mag-organisa.

Mga manggagawa ng PanPhil na kasapi ng PANWO at MSC-CWCL
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Umabot hanggang sa baryo ang 
kampanya ng mga manggagawa na katabi 
ng MEPZ I kung saan nag-organisa 
ang mga manggagawa mula sa ibang 
kompanya ng isang organisasyong 
pangkomunidad upang maorganisa ang 
kanilang mga kapitbahay, na tulad nila ay 
nagtratrabaho din sa loob ng enklabo.

Takan Workers Association: Pag-
oorganisa ng mga manggagawa 
sa komunidad.

Ang Takan Workers Association ay 
itinatag ng mga manggagawa na kasapi 
ng NAKALAP, isang organisasyon sa 
komunidad ng Brgy. Ibo, Sitio Takan sa 
tabi ng MEPZ I.

Kalakhan ng mga residente ng 
komunidad ay mga manggagawa mula sa 
iba’t ibang kompanya sa loob ng MEPZ 
I tulad ng Mactan Apparel. Nagmula 
sila  sa iba’t ibang probinsiya sa Pilipinas 
hanggang sa Mindanao na nagpunta sa 
isla ng Mactan para makapagtrabaho sa 
mga sona. Nakatira sila sa Brgy. Ibo sa 
pamamagitan ng pag-upa sa mga may-ari 
ng bahay sa baryo.

Ang NAKALAP ay isang organisasyon 
ng mga residente ng Brgy. Ibo na 
nanguna sa isang kampanya noong 2009 
laban sa demolisyon. 

Regular itong naglulunsad ng mga 
pag-aaral para sa kanilang kasapi at 
iba pang residente ng baryo. Dahil 
manggagawa ang kalakhan sa mga 
residente, kalakhan sa mga pag-aaral na 
ito ay tungkol sa mga usapin ng paggawa. 
Ang mga pag-aaral ang tumulong sa mga 
manggagawa na makita na ipinagkakait 

sa kanila ang kanilang mga karapatan ng 
kompanya kung saan sila nagtatrabaho.

Tulad ng mga manggagawa ng PanPhil 
na nasa MEPZ II, nagrerekalmo ang mga 
manggagawang residente ng Takan na 
sila ay puwersahang pinagtatrabaho ng 
overtime. Ayon din sa kanila, ipinagkakait 
ng kompanya ang kanilang mga 
benepisyo.

Ayon sa isang manggagawang 
nakapanayam, hindi ina-aprubahan ng 
kanyang kompanya ang mga hiling niya 
na makapag-leave, kahit pa medikal ang 
kanyang dahilan.

Nakita ng mga manggagawang 
dumadalo sa diskusyon ng NAKALAP 
ang pangangailangan ng kolektibong 
pagkilos upang maisulong ang kanilang 
karapatan. Subalit, nangangamba silang 
ang agad na pag-oorganisa ng mga 
manggagawa sa loob ng pagawaan ay 
magiging mahirap at delikado.

Nagpasya ang mga kasapi ng 
NAKALAP na magtayo ng isang 
organisasyon ng mga manggagawa na 
nakabase sa komunidad. Ito ay magiging 
isang nagsasariling organisasyon mula 
sa NAKALAP dahil nakapokus sa mga 
isyung pangkomunidad ang huli.

Dito nagsimula ng Takan Workers 
Association (TWA), na pormal na 
itinatag noong Setyembre 2009.

Sa kasalukuyan, ito ay may 17 kasapi, 
kasama ang kanyang mga opisyal.

Dahil ang isang organisasyon ng mga 
manggagawa ay “bago” para sa kanyang 
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mga kasapi at opsiyal, humingi sila ng 
tulong mula sa mga institusyon para sa 
manggagawa tulad ng CTUHR, U4WR at 
ang labor desk ng simbahan, ang MSC-
CWCL. Sa loob lamang ng ilang buwan, 
nakatayo na sa sarili ang organisasyon at 
nakakapagplano at nakakapagpatupad na 
ito ng mga aktibidad nang walang tulong 
mula sa labas.

Sa kasalukuyan, nakatutok ang 
organisasyon sa pagpapalaki ng kanyang 
kasapian upang maabot ang mas marami 

pang bilang ng mga manggagawa sa iba 
pang pagawaan.

Tanging panahon ang maghuhusga 
kung magtatagumpay ang mga 
organisasyong ito. Subalit, maaaring 
sabihin ngayon pa lang na ang 
pagkakatatag nila ay isa nang tagumpay 
para sa mga manggagawa. Patunay sila 
na gaano man kahigpit ang represyon, 
hindi lubusang magagapi ang pagnanais 
ng mga manggagawa na isulong nila ang 
kanilang karapatang mag-organisa.■
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BAGUIO CITY ECONOMIC ZONE: 
ang pag-usad at paghupa ng gawaing pag-oorganisa sa mga 
manggagawa

Nagsimula ang operasyon ng  Baguio City Economic Zone (BCEZ) sa bisa ng 
Presidential Decree 1825 (PD 1825) ni Pres. Ferdinand Marcos noong Pebrero 1979.  
Lumitaw ang BCEZ (dating BCEPZ o Baguio City Export Processing Zone) walong 
taon matapos itayo ang kauna-unahang export processing zone sa Pilipinas - ang 
Bataan Export Processing Zone (BEPZ). 

Inilaan ng PD 1825 ang 56 ektarya ng 
lupang katabi ng Loakan Airport (1,600 
sq. m.). Pinalawak pa ito hanggang 113 
ektarya sa bisa ng Presidential Decree 
1875 (PD 1875). Ayon sa pahayag 
ni dating Pang. Gloria Macapagal-
Arroyo noong Abril 2007, may planong 
palawakin pa ang lupang nasasakupan ng 
BCEZ sa pamamagitan ng pagpapasara 
sa Loakan Airport. Tinutulan ito ng mga 
lokal na opisyal kaya’t kinalaunan ay 
binawi rin ng pangulo.

Matatagpuan ang BCEZ sa timog 
na bahagi ng Baguio – ang tinaguriang 
“summer capital of the Philippines”.  Ang 
Baguio na nasa mabundok at hilagang 
bahagi ng Pilipinas ay palagiang 
dinudumog ng mga turista dahil sa 
malamig nitong klima. Makikita ang 
BCEZ sa pagitan ng Camp John Hay at 
Philippine Military Academy. 

Mga Kompanya sa loob ng BCEZ
Sa 14 na kompanyang nakatayo 

sa BCEZ, walo ang pag-aari ng mga 
dayuhan, kung saan tatlo ay pag-aari ng 

mga Amerikano at ang lima ay pag-aari 
ng mamumuhunang Italiano, Hapon, 
Koreano, at Norwegian. 

Ang mga kompanya sa loob ng BCEZ 
ay gumagawa ng mga produktong 
inaangkat sa ibang bansa gaya ng knitted 
clothing, elektroniks, transistors, at mga 
materyales o bahagi ng kompyuter, 
sasakyan at eroplano. Ang ibang negosyo 
ay kabilang sa tinatawag na business 
process outsourcing (BPO).

Pinakamalaki sa mga kompanyang 
ito ang Texas Instruments Philippines, 
Inc. - ang nangungunang tagaluwas ng 
mga semi-conductors sa pandaigdigang 
pamilihan. Isa sa mga kompanyang 
pinakamabilis lumago ay ang Sitel 
Philippines. 

Mga Insentibo
Nakikinabang sa mga insentibo ang 

mga kompanya sa BCEZ tulad ng tax 
holidays; pagkalibre sa buwis sa mga 
inaangkat na kagamitan, spare parts, 
materyales at iba pang mga kagamitan; 
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pag-uuwi ng kabuuang kita; libreng 
imprastruktura at pabahay para sa mga 
dayuhang mamumuhunan at kanilang 
mga pamilya; at mas mababang singil sa 
kuryente at paupa sa gusali. 

Madali rin para sa mga 
mamumuhunan ang pagpoproseso 
ng mga dokumentong kailangan sa 
negosyo. Ang mga papeles para sa 
pag-aangkat at pagluluwas, gayundin 
ang mga pangangailangan sa bangko ay 
maaaring isagawa sa loob ng economic 
zone dahil naroroon na ang sangay ng 
Philippine National Bank at ang opisina 
ng Philippine Economic Zone Authority, 
Bureau of Customs, at Department of 
Trade and Industry. Pinadali rin ang 
pagpoproseso ng mga requirements ng 
Garments and Textile Export Board at ng 
Board of Investments. 

Ang kabuuang produksyon ng BCEZ 
ay bumubuo sa kalakhan hindi lang ng 
produksyon ng buong lungsod kundi 
maging ng pangkalahatang produktong 
iniluluwas ng Cordillera Administrative 

Region.  Ayon kay Ms. Teresa Panga, 
administrador ng BCEZ, umabot ng 
$3.373 bilyon ang halaga ng produktong 
eksport ng BCEZ, kasabay ng pagpasok 
ng P3.667 bilyon halaga ng puhunan 
noong 2007. Mahigit 98% ng mga gawang 
produkto ng rehiyon ay mula sa BCEZ 
samantalang ang kanilang produktong 
pang-elektroniks ay bumubuo sa 39% 
ng kabuuang produkto ng rehiyon 
(Magkilat, 2007).

Ngunit sa kabila ng P100 milyong 
kinikita taun-taon, dalawang porsyento 
lamang ng kabuuang gross income tax 
remittances ng lungsod ang ibinabahagi 
ng BCEZ. Noong 2007, nakakolekta ang 
pamahalaang lungsod ng P120 milyon 
mula sa BCEZ.  Ngunit ayon kay Mayor 
Reinaldo Bautista Jr., ang buwis ng 
BCEZ’s ay bumaba sa P50 milyon noong 
2008. Ayon kay Bautista, dahil ito sa mga 
tax holidays at iba pang mga insentibong 
ipinagkaloob sa mga kompanyang 
pinapatakbo sa loob ng BCEZ, upang sila 
ay mahikayat na magnegosyo sa bansa 
(Sunstar Baguio, 2008).

Talahanayan 20. Pagmamay-
ari sa mga Kompanya 

Nasyunalidad Bilang ng 
Kompanya

Italian 1
American 3
German 1
Japanese 1
Norwegian 1
Korean 1
Filipino 6

Talahanayan 21. Bilang 
ng mga Kompanya kada 

Industriya 

Industriya Bilang ng 
Kompanya 

Garments 3
Elektroniks and 
Semi-conductors 

4

Call centers 4
Home Decors and 
Security Alarms

2

Liquid Gas 1
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Kalagayan ng mga Manggagawa
Kalakhan ng mga manggawa (higit 

sa 12,000) sa loob ng BCEZ ay nasa Sitel 
Philippines, Texas Instruments, at Moog 
Controls Corporation. 

Ayon sa Cordillera Labor Center 
(CLC), kontraktwal ang 70% ng 
mangagawa sa BCEZ kababaihan ang 
80%. May balitang pinaiiral umano ng 
mga kompanya ang diskriminasyon sa 
kasarian at mas pinapaburan ang mga 
babaeng walang asawa upang hindi na 
sila magbayad ng maternity leave.  

Nasa minimum na sahod ng rehiyon 
ang tinatanggap ng mga manggagawa – 
Php260 kada araw para sa mga regular. 
Mas mataas naman ang pasahod ng mga 
malalaking kompanya gaya ng Texas 
Instruments, Sitel Philippines, at Moog 
Controls - Php12,000-P14,000 kada 
buwan o P460-Php538 kada araw. 

Tumatanggap ng mas mababa 
sa minimum na sahod ang mga 
manggagawa sa pabrika ng damit na 

binabayaran ayon sa produktong nagawa. 
Sumusunod ang mga kompanya sa 
itinakda ng batas na pagkakaloob ng mga 
benepisyo sa mga regular na manggagawa 
gaya ng vacation leave at sick leave. 

Sapilitang pinag-overtime ang mga 
manggagawa at ipinatutupad ang sistema 
ng kota. Pinadadalhan ng memo ng 
management ng kompanya ang sinumang 
manggagawang tumanggi na magtrabaho 
lampas walong oras. Madalas ay 
naaapektuhan nito ang kanilang 
performance evaluation at maaari pang 
maging dahilan upang matanggal sa 
trabaho. 

Bunga ng di kanais-nais na kalagayan 
ng mga manggagawa sa BCEZ, 
karaniwan ang pagkakaroon ng sakit 
gaya ng urinary tract infection, asthma, 
migraine, impeksyon sa baga, at ilang 
mga problema sa mata. Sa kabila nito, 
hindi ipinagkakaloob ng mga kompanya 
ang sapat na kagamitan at tulong pang-
medikal para sa proteksyon ng mga 
manggagawa. Nakakaranas din ang mga 

Talahanayan 22. Taon ng Operasyon ng mga Kompanya 
Pangalan ng Kompanya Taon ng 

Operasyon 
Adriste (Philippines), Inc 1980
Bay Sports Mfg., Inc. 1995
Sitel Philippines, Inc. 2007
Consolidated Industrial Gases, Inc. 1995
Dae Gu Apparel Corporation 1993
Tara Designs 1982
MOOG Controls Corporation (Phil. Branch) 1988
TI (Philippines), Inc. 1979
Transcripro Philippines, Inc. 2004
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manggagawa ng iba’t ibang porma ng 
verbal abuse at sexual harassment.

Mga pagsisikap na pag-oorganisa
Alinsunod sa pambansa at maging sa 

internasyunal na mga batas at patakaran, 
batayang karapatan ng mga manggagawa 
ang pagbubuo ng unyon. Ito lamang ang 
kanilang maaasahan para sa pagsusulong 
ng kanilang karapatan at kagalingan, 
at ang magsisilbing proteksyon laban 
sa mga di makatarungang patakaran sa 
paggawa.  

Kabilang sa mga naunang nagsikap 
para magbuo ng unyon ang mga 
manggagawa sa Texas Instruments, 
Adriste Philippines, CAFFCO, at 
Ampang, noong 1980-1984, sa tulong 
ng pederasyon ng mga manggagawa 
gaya ng National Federation of Labor 

Unions (NAFLU) at Alliance of Labor 
Unions-Trade Union Congress of the 
Philippines (ALU-TUCP). Ngunit hindi 
rin nagpatuloy ang mga ito dahil na 
rin sa represibong patakaran ng mga 
kompanya, maging ng administrador ng 
BCEZ. 

Noong 1984, sa kasagsagan ng mga 
pambansang protesta laban sa diktadura 
ni Pres. Ferdinand Marcos, binuo ng mga 
kababaihang manggagawa ng BCEZ ang 
mga balangay ng WOMB (Women for 
the Ouster of Marcos), isang malawak 
na network ng mga organisasyong 
anti-Marcos. Ngunit pagkatapos ng 
pagpapatalsik kay Marcos, hindi na 
naging aktibo ang mga ito. 

Noong 1986, umusbong pa rin ang 
mga pagsisikap na mag-organisa sa hanay 
ng mga manggagawang kababaihan. 

Talahanayan 23. Kabuuang Bilang ng Lakas-Paggawa*

Pangalan ng Kompanya   Bilang ng 
Manggagawa

Adriste (Philippines), Inc 500
Sitel Philippines, Inc. 7,000
Consolidated Industrial Gases, Inc. 20
Dae Gu Apparel Corporation 350
Pycon Technology Philippines 300
Nam-Ay Ti Umili, Inc. 100
OMED Corporation 150
MOOG Controls Corporation (Phil. Branch) 1,300
The Norwegian Collection, Inc. 200
TI (Philippines), Inc. 2,000
Transcripro Philippines, Inc. 20
Pythos Technology Philippines, Inc. 150

Sanggunian: Cordillera Labor Center
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Ang mga kasapi ng Young Christian 
Workers (YCW) ay tumulong din sa 
pag-oorganisa ng mga manggagawa, na 
nagresulta kalaunan ng pagkabuo ng 
isang unyon sa CAFFCO. 

Nagsagawa ng serye ng mga pagkilos 
ang mga manggagawa ng Commonwealth 
Garments bilang pagtutol sa pang-aabuso 
ng kompanya. Nabuo ang isang unyon 
ngunit kinalaunan ay nalusaw din ito 
dahil tinanggal sa trabaho ang mga 
aktibong miyembro ng unyon. Marami 
ang sapilitang pinag-overtime at binigyan 
ng mas mataas na kota. Hinigpitan ang 
pagmamanman sa kanila. Sa kabila 
nito, hindi natahimik o sumuko ang 
mga manggagawa at sa halip, naglunsad 
sila ng welga bilang pagtuligsa sa mga 
represibong patakaran at tugon ng 
management. Bilang tugon, sinisante ng 
management ang mga lider ng unyon. 
Naging dahilan ito upang tuluyang 
humina ang kanilang unyon.

Noong 1989, naglunsad ng isang welga 
ang mga manggagawa ng BAC upang 
manawagan sa makatarungang pasahod 
at mas maayos na kalagayan sa trabaho. 
Naglunsad din ng iba pang mga pagkilos 
sa Arax, Adriste, at Baguio Precision. 
Ang mga manggagawa ng Ampang ay 
nag-welga rin para manawagan nang mas 
mataas na sahod at iba pang benepisyo 
ngunit hindi ito nagtagal.

Noong 1990, tinamaan ng lindol ang 
Baguio City. Gumuho ang karamihan sa 
mga gusali ng BCEZ at maraming mga 
manggagawa ang naipit at natabunan. 
Nagpatuloy ang pagpoprotesta ng mga 
manggagawa sa kabila ng kalamidad 
na ito. Iba’t ibang porma ng pagkilos 

ang isinagawa ng mga manggagawa ng 
Adriste Garments bilang pagtutol sa 
pagpapatrabaho sa kanila ng kompanya 
sa mga sira at mapanganib na gusali.

Nanawagan ang mga manggagawa ng 
Commonwealth Garments, Arax, BAC, at 
Baguio Precision ng mas makatarungang 
separation pay at iba pang mga benepisyo 
matapos magsara ng opersayon ang mga 
kompanya dahil sa pinsalang idinulot ng 
lindol. 

Mula 1991-1997, natuon ang gawaing 
pag-oorganisa sa mga pag-aaral upang 
itaas ang antas ng kamulatan ng mga 
manggagawa at itaguyod ang mas 
mahigpit nilang pagkakaisa hindi lang sa 
antas pabrika kundi maging sa antas ng 
buong BCEZ. 

Noong  2001, nagtayo ng unyon ang 
mga manggagawa ng Dong-in, isang 
pabrika ng damit. Matapos kilalanin ang 
unyon, nagsara ang kompanya at ang 
mga miyembro ng unyon ay na-blacklist 
sa BCEZ.  

Noong 2003-2006, bunga ng 
mga represibong kondisyon at dahil 
sa kakulangan ng mga pultaym na 
organisador, humupa ang gawaing 
pag-oorganisa sa mga manggagawa ng 
BCEZ. Ngunit noong 2007, nagsimula 
ang mga pagsisikap para buhaying muli 
ang kilusang manggagawa sa BCEZ. 
Nagsagawa ang mga organisador mula 
sa Cordillera Labor Center (CLC) at 
Kilusang Mayo Uno (KMU)-Cordillera 
ng pagsisiyasat hinggil sa kalagayan ng 
mga manggagawa roon at naglunsad ng 
mga seminar hinggil sa karapatan ng mga 
manggagawa.
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Karanasan sa Adriste Philippines 
Itinayo ang Adriste Philippines, Inc. 

(API) sa Baguio City noong 1980. Ang 
kompanyang ito ay 100% na pag-aari 
ng Italianong sina G. Aldo and Ivo 
Portalano, mga may-ari ng Portolano 
Products, isang pangunahing taga-suplay 
ng leather gloves at knitted products sa 
mga sikat na brand gaya ng Gap, Globus, 
Coach, BP, Nostrome, AHL, at Tothe 
Trade.  

Sa leather section ng API, iba’t ibang 
uri ng leather ang sumasailalim sa 
iba’t ibang operasyon: cutting, smasso 
(stretching), assortment, sewing, hemming, 
at pressing o ironing bago ang packing 
ng final product. Hindi bababa sa tatlong 
operasyon ang isinasagawa bago ang 
packing. 

Sa knitting section naman isinasagawa 
ang knitting, inspection, closing of tips, 
washing, embroidery, pressing, at repair 
bago ang pinal na inspection at packing 
ng final product.

Latag ng lakas-paggawa
Kabilang sa mga na-interbyu ay 

mga operator, sewers, isang production 
coordinator at mga organisador. 

Ayon sa kanila, sa kasalukuyan ay 
may 300 na manggagawa sa API, kung 
saan higit 2/3 ay babae. Mayroong 
185 na regular na manggagawa at 115 
kontraktwal na nahahati pa sa floaters o 
piece-raters. Walang tiyak na posisyon o 
katungkulan ang floater sa produksyon 
ngunit nakatalaga sila sa iba’t ibang 
gawain batay sa pangangailangan. Ang 
mga piece-raters naman ay may tiyak 

na tungkulin sa produksyon ngunit 
nakabatay ang kanilang sahod sa bilang 
ng kanilang production output. 

Kwalipikadong magtrabaho sa 
kompanya ang mga manggagawang 
may edad 18-50. Sa tala, 20 anyos ang 
pinakamababang edad na mayroon 
sa kompanya. Sinasabi ring may 
panahon kung kailan mga lesbiyanang 
manggagawa lamang ang kinuha ng 
kompanya dahil may kakayahan sila 
umano hindi lang sa mga pinong trabaho 
kundi maging sa mabigat na trabahong 
kadalasang ginagawa ng mga lalake 
gaya ng pagbubuhat ng mabibigat na 
kagamitan at stretching ng leather. 

Ang mga requirements ng application 
noong mga unang taon ng operasyon 
ng kompanya ay bio-data, pagpasa sa 
isang pagsusulit ng Department of Labor, 
at interview ng manager. Sa ngayon, 
bio-data na lamang ang kailangan para 
sa application. Kapag natanggap na, 
sasailalim ang aplikante sa isang linggong 
treyning. Samantala, mga piece-raters 
lamang ang pinagsusumite ng National 
Bureau of Investigation clearance na 
nagkakahalagang P150. 

Kaduda-duda rin na lingid sa 
kaalaman ng mga manggagawa ang 
Code of Conduct (CoC) at Corporate 
Social Responsibility (CSR) ng mga 
kompanyang ito. Hindi rin tinatalakay 
sa kanila ang mga ganitong paksa. Mga 
company rules and regulations (CRR) 
lamang ang tinatalakay sa mga bagong 
manggagawa. 
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Mga Kalagayan sa Paggawa
Ang regular na trabaho ay walong oras 

kada araw, anim na araw sa isang lingo. 
Kadalasan, dahil sa malaking bilang ng 
order at mabilis na deadline ng shipment, 
pinag-oovertime nang lampas 4 oras ang 
mga manggagawa at maging sa holiday. 

May mga panahon kung kailan 
walang tigil na pinagtatrabaho nang 
36-48 oras ang mga manggagawa. Ang 
production coordinator ng kompanya na 
27 taon nang nagtatrabaho roon ay hindi 
pinapayagang lumiban, kahit pa may 
sakit siya, sa mga panahong naghahabol 
ang kompanya ng deadline ng product 
shipment. Ang overtime na pagtatrabaho 
na dapat sanang boluntaryo ay nagiging 
pwersahan, at ang pagtanggi rito ay 
makakaapekto sa kanilang performance 
evaluation o kaya naman, maaaring 
maging dahilan para matanggal sa 
trabaho. 

Ang may pinakamataas na sahod sa 
kompanya ay ang production coordinator, 
na tumanggap ng P758.00 kada araw 
ngunit walang overtime pay. Ang 
pinakamababang sahod naman ay sa mga 
piece-raters na kumikita ng Php 245 kada 
araw o P9.40 kada pares ng gloves sa kota 
na 26 pares kada araw. 

Nakasaad sa company handbook na 
ang pagtaas ng sahod ng manggagawa 
ay nakabatay sa kanyang performance 
evaluation at iba pang mga salik gaya ng 
kabuuang benta ng kompanya. 

May 13th month pay ang mga regular 
na manggagawa. Mayroon ding christmas 
bonus bagamat hindi tuluy-tuloy sa loob 
ng 30 taong operasyon ng kompanya. 

Kabilang sa mga paid leave benefits ang 
15 araw na vacation leave at 15 araw na 
sick leave. May transportation allowance 
na P60.00 at meal allowance sa apat na 
oras na overtime. 

Ipinagkakaloob din ng kompanya ang 
iba pang mga benepisyo gaya ng medical 
at dental health care at maternity benefit 
para sa 45 na araw. Walang ganitong mga 
benepisyo ang mga kontraktwal at simula 
pa noong 1980’s, itinigil na ng kompanya 
ang pagpopromote sa mga kontraktwal na 
manggagawa patungo sa regular status. 

Kinokolekta ng kompanya ang 40% 
ng sahod ng mga manggagawa, mapa-
regular o kontraktwal, para sa Social 
Security System (SSS), Pag-ibig Fund at 
Philhealth. Ngunit nagreklamo ang mga 
manggagawa na hindi ito niremit ng 
kompanya sa noong 2006-2008. Nalaman 
lamang ito ng isang manggagawa nang 
subukan niyang kunin ang kanyang mga 
Philhealth benefits noong nagkasakit siya. 
Ibinabawas din ang income tax sa sahod 
ng mga manggagawa. Nagrereklamo ang 
mga piece-raters na ibinabawas din ang 
buwis sa kanilang sahod kahit pa wala 
silang income tax identification numbers 
(TIN). 

Pinagbabawalan ang mga 
manggagawang umalis sa kanilang work 
station sa oras ng trabaho, maliban na 
lang kung emergency at matapos lamang 
makuha ang pahintulot ng kanilang 
line leaders. Kung hindi maganda 
ang pakiramdam, pinapayagan silang 
magkaroon ng isang araw na leave o day-
off basta’t may maipakita silang isang “not 
fit to work” na medical certificate. 
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Sapat naman ang lighting at 
komportable ang temperatura sa mga 
working station ng pabrika, na may 
air-conditioning units. Ang mga health 
hazards ay nagmumula sa mga alikabok 
mula sa sinulid sa knitting section at mula 
sa mga kemikal na ginagamit para sa 
leather. May mga matutulis na bagay sa 
cutting section at mabibigat na makina sa 
pressing/ironing section. May ilang suplay 
lamang ng personal protective equipment 
ang mga manggagawa gaya ng hair net at 
mask. 

Kabilang sa mga problemang 
pangkalusugan na dinaranas ng 
mga manggagawa ang matinding 
pagkapagod at panlalabo ng paningin. 
Ang kadalasang aksidente naman ay 
mga ordinaryong sugat mula sa mga 
kagamitang pamproduksyon. Sa ganitong 
mga pagkakataon, pinapupunta sa clinic 
ang mga manggagawa para sa first aid 
treatment. May isang pagkakataon kung 
saan naipit sa pressing machine ang 
kamay ng isang manggagawa. 

Ayon sa mga nakapanayam, ang 
ialang trabahador ay nakakaranas ng 
verbal harassment mula sa kanilang mga 
manager. 

Panawagan para sa mas mataas 
na sahod 

Nang unang maglunsad ng protesta 
sa Adriste, 30 lamang ang bilang ng 
mga manggagawa. Sa loob ng 30 taong 
operasyon ng Adriste, ipinaglaban ng 
mga manggagawa ang kanilang karapatan 
para sa mas disenteng kalagayan sa 
paggawa at kalayaan sa pag-oorganisa. 
Ngunit nagpatupad ng mga patakaran 

ang management upang matakot ang mga 
manggagawa na magbuo ng unyon o anu 
pa mang organisasyon.

Noong 1983, nagsumite ng petisyon 
ang mga manggagawa para sa mas 
mataas na sahod na pinirmahan ng halos 
lahat ng mga manggagawa. Umabot 
ito sa Ministry of Labor (ngayon ay 
Department of Labor and Employment o 
DOLE ). Ngunit sa kabila nito, hindi pa 
rin umayon ang management magbigay 
ng anumang dagdag na pasahod. 

Sa isang isinagawang dialogue, kahit 
pa malinaw na isinasaad sa petisyon 
na karamihan sa mga manggagawa 
ang humihingi ng dagdag na sahod, 
hinamon ng management ng kompanya 
ang kinatawan ng Ministry of Labor na 
patayuin ang sinumang manggagawa 
na humihingi ng dagdag na sahod. 
Karamihan sa kanila ay hindi tumayo, sa 
takot na matanggal sa trabaho. Ginamit 
naman ito ng management para idahilan 
na walang panawagan para sa mas mataas 
na sahod, na kaagad namang sinang-
ayunan ng kinatawan ng Ministry of 
Labor. 

Matapos ang insidenteng ito, bumuo 
ng unyon ang mga manggagawa, sa 
paniniwalang ito lamang ang paraan 
para sila ay pakinggan ng management. 
Hinikayat nila ang iba pang mga ka-
trabaho na sumali at makiisa upang 
maging mas malakas at solido ang 
kanilang panawagan. 

Nagsagawa sila ng mga pagtitipon 
upang mahikayat ang iba pang mga 
manggagawa. Di nagtagal ay napansin ito 
ng management. Inimbestigahan ang mga 
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manggagawa at isa-isang pinupuntahan 
sa kanilang bahay upang suriin ang 
kanilang katapatan sa kompanya at para 
balaang tatanggalin sa trabaho kapag 
sumali sa unyon.

Naglunsad ng isang eleksyon ang 
management upang malaman kung gusto 
ng mga manggagawa na magkaroon 
ng unyon. Sa araw ng eleksyon, ilang 
mga manggagawa ay hindi pumasok sa 
trabaho, ayon na rin umano sa utos ng 
management.  Ang boto sa “sang-ayon” 
at “hindi sang-ayon” sa unyon ay umabot 
sa patas na bilang ngunit ang huling boto 
na “sang-ayon” ay binilang umano bilang 
“hindi sang-ayon”.  Natalo ang mga pabor 
sa unyon ng isang boto lamang. Ilang 
taon pagkalipas ng botohan, pinagsisihan 
ng manggagawang nagbasa ng huling 
balota kung bakit siya sumunod sa 
kagustuhan ng management at nagpadala 
sa takot.

Pagtatanggol sa interes ng mga 
manggagawa matapos ang 
sakuna 

Ilang buwan matapos ang lindol 
noong 1990, ang mga manggagawa ng 
API ay pinabalik sa trabaho kahit may 
panganib pa ring nakaamba sa mga 
nasirang gusali at pabrika. Tumanggi 
sila lalo pa at nangangailangan muna ng 
rehabilitasyon ang mga gusali.  Pananakot 
ang naging tugon ng management sa 
mga manggagawa, kaya’t napilitan silang 
maglunsad ng welga na tumagal ng isang 
buwan at nagresulta sa malaking kawalan 
sa kita ng kompanya. 

Nagkaloob ang Cordillera Labor 
Center (CLC) ng edukasyon at mga 

pagsasanay sa mga nagwewelgang 
manggagawa. Sa pamamagitan ng mga 
pagsasanay na ito, namulat ang mga 
manggagawa sa kanilang karapatan 
at kagalingan, gayundin sa mga batas 
paggawa at labor standards na dapat 
ipatupad sa kanilang kompanya. 

Isa pang welga ang inilunsad ng 
mga manggagawa ilang buwan lamang 
matapos silang pabalikin sa trabaho 
matapos ang lindol. Sa pagakakataong 
ito, nanawagan sila sa pagsusupinde sa 
technician ng kompanya na siyang laging 
sapilitang nagpapa-overtime sa mga 
manggagawa. Nagsagawa rin sila ng mga 
piket sa opisina ng PEZA sa Baguio at 
nanawagan sa mga programa sa radyo 
upang ipalaganap ang kanilang kampanya 
at makakalap ng suporta ng publiko. 

Sa pamamagitan ng kanilang 
kolektibong pagkilos, nagtagumpay 
ang mga manggagawa. Napilitan ang 
kompanya na ipagkaloob sa mga 
manggagawa ang kanilang three-year 
back wages. Nagawa rin nilang idiin sa 
kompanya na ang overtime na trabaho ay 
dapat na boluntaryo lamang. 

Nooong 1995, nagkaisa ang mga 
manggagawang buuin ang kanilang 
unyon. Higit sa 80% ang pumirma sa 
petisyon para sa pagtatayo ng unyon. 
Ngunit nang mapagtanto nilang sila 
lamang ang kompanyang bumubuo ng 
unyon, at nang masaksihan ang marahas 
na pagdurog ng pulisya sa mga nakaraang 
unyon, nagpasya silang maghintay 
hangga’t makausad na sa gawaing pag-
oorganisa ang mga manggagawa sa ibang 
mga kompanya. 
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Nagtuon sila sa pagkokonsolida 
ng kanilang hanay sa pamamagitan 
ng pagbubuo ng mga study circle at 
discussion group. Ngunit hindi umusad 
ang gawaing pag-oorganisa sa ibang 
mga kompanya. Nakaapekto ito sa pag-
asa at moral ng mga manggagawa ng 
Adriste at tuluyang humupa ang kanilang 
pagsisikap. 

Nabuhay ang pag-oorganisa sa mga 
mangagagawa sa BCEZ noong Enero 
2007. Sampung mga manggagawa 
ang nagsimulang maglunsad ng 
mga pagpupulong upang planuhin 
ang muling pagtatayo ng unyon. 
Nagsagawa sila ng isang petisyon na 
nananawagang tanggalin sa trabaho ang 
kanilang malupit at mapagsamantalang 
Production Manager.  

Muli, mahigpit silang minanmanan 
ng management. Bago pa sila makaani 
ng suporta, siniyasat ng management 
ang mga manggagawang nagpasimula 
ng petisyon.  Ikinulong ang isa sa isang 
kwarto at binawalang makipag-usap sa 
iba pang mga manggagawa. 

Noong Marso, iligal na tinanggal sa 
trabaho ang mga manggagawang sangkot 
sa unyon. Pinilit silang pumirma ng mga 
papeles para sa resignation.  

Dahil dito, isinampa ng mga tinanggal 
na manggagawa ang kanilang kaso sa 
National Labor Relations Commission 
(NLRC) sa Baguio. Ngunit napawalang 
bisa ang kaso dahil sa kakulangan ng 
merit. Sinubukan nilang umapila sa 
NLRC kung saan ganoon din ang naging 
desisyon. 

Iniakyat ang kaso sa Court of Appeals, 
na tumanggi naming dinggin ang 
kanilang kaso. Hindi pa rin pinanghinaan 
ang mga manggagawa at muli silang 
umapila, sa pagkakataong ito, sa Korte 
Suprema noong Enero 2010. Hinihintay 
pa rin ng mga mangagawa ang magiging 
desisyong ng korte.

Samantala, ang mga manggagawang 
naiwan sa Adriste ay dumaranas pa 
rin ng di-makatarungang kalagayan sa 
paggawa. Ang sahod ng mga piece-raters 
ay higit pang bumaba sa minimum na 
sahod samantalang ang mga regular ay 
pinahihirapan sa pwersahang overtime 
at iba pang uri ng panunupil. Hindi 
ipinagkakaloob ang kanilang mga 
benepisyo. Nagplanong magsagawa ng 
mass leave ang ilang mga manggagawa 
upang manawagan ng mas mataas na 
sahod habang ang iba ay nagplanong 
isiwalat ang korupsyon sa pondo ng 
kompanya, na isinasagawa ng kanilang 
mga manager. 

Ayon sa isa sa mga organisador, 
maaari silang paulit-ulit na tanggalin 
sa trabaho ngunit hindi mapipigilan 
ng management ang pag-oorganisa 
sa kanilang hanay. Ang kolektibong 
pagpapahirap na dinaranas ng mga 
manggagawa bunga ng di makatao at 
makatarungnang kalagayan sa paggawa 
ay laging magtutulak sa kanila upang 
ipaglaban ang kanilang karapatan. 

Mga aral
Sa mahigit 30 taon ng pag-oorganisa, 

kung saan ang mga unyon ay paulit-
ulit na dinurog ng kompanya sa tulong 
ng PEZA at ng mga lokal na yunit ng 
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Philippine National Police, natutunan 
ng mga organisador at manggagawa na 
kailangan nilang panatilihin, at patatagin 
ang kanilang mga pagsisikap; ang pag-
oorganisa ay hindi dapat nakukulong 
lamang sa iisang pabrika; at kailangang 
palawakin nila ang pakikipagkaisa sa iba 
pang mga manggagawa sa loob ng BCEZ. 

Mahalaga rin ang suporta ng mga 
kalapit ng komunidad lalu na kung 
magpasya silang maglunsad ng mga 
kilusang protesta. Magsisilbi ang mga 
lugar na ito bilang melting pot kung saan 
maaaring magtipon at bumuo ng mga 
organisasyon batay sa kanilang mga isyu 
at panawagan saan ang mga manggagawa 
mula sa iba’t ibang pabrika.

Sa ngayon, nagplaplanong simulang 
itayo ng CLC at KMU-Cordillera ng 
isang alyansa ng mga manggagawa sa 
loob ng BCEZ, na magiging mahigpit 
na kaugnay ng mga komunidad na 
nakapaligid sa BCEZ.

Nangangailanan pa ng isang mas 
komprehensibong pagtatasa ang 
mahabang taon at kasaysayan ng kilusang 
paggawa sa loob ng BCEZ upang higit na 
makatas ang mga aral mula sa mga dating 
kahinaan at kamalian, matukoy ang mga 
prayoridad at pangangailangan, at mga 
pokus na pabrika para sa mas produktibo 
at sustinidong gawain sa pag-oorganisa. ■
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TALAHULUGAN
Sa marami nang mga sulating nailabas hinggil sa paksang ito, papalit-palit ang gamit 
sa mga terminong ‘export processing zone’, ‘special economic zone’ o ‘ecozone’.
Sinasalamin lamang nito ang mga naging pagbabago sa katangian ng sonang pang-
ekonomiya mula sa tradisyunal na Export Processing Zone o EPZ hanggang sa 
paglaganap ng iba pang tipo ng engklabong mayroon ding mga kompanyang nakatuon 
sa lokal na produksyon o serbisyo, at engklabong pribado ang pagmamay-ari. Maliban 
kung may partikular na pag-iiba sa teksto, magiging papalit-palit ang gamit ng 
pananaliksik sa mga salitang ito.

Assumption of Jurisdiction (AJ) - Karaniwang ipinapataw ito ng Kalihim ng 
Department of Labor and Employment (DOLE) tuwing nagwewelga o planong 
magwelga ng mga manggagawa.  May kaakibat itong return-to-work order na nag-
uutos sa mga welgistang tapusina ng welga at bumalik sa kani-kaniyang trabaho.

Balance of Payment (BOP) - Sistematikong rekord ng isang bansa ng kanyang 
kabuuang binayad sa ibang mga bansa. Kabilang dito ang halaga ng inangkat at 
inilabas na kapital at dolyar,  maging ang halaga ng mga eksport at halaga ng pumasok 
na kapital at dolyar.

Balance of Trade (BOT) - Ito ang diperensya sa pagitan ng import at eksport ng 
isang bansa. Binubuo nito ang malaking bahagi ng balance of payments. Kung mas 
mataas ang halaga ng import sa eksport nangangaluhugan ito ng depisito sa kalakalan.

Export-oriented industrialization (EOI) - Pagkatapos ng Import Substitution 
Strategy at sa paghaharing neoliberalismo, ipinalaganap ng World Bank at IMF ang 
taktika para sa “industriyalisasyong nakabatay sa eksport” sa mga atrasadong bansa. 
Layon nitong pataasin at pabilisin ang pag-eksport ng mga atrasadong bansang walang 
sariling batayang industriya. Magagawa lamang ito sa pamamagitan ng pag-engganyo 
ng mga dayuhang mamumuhunan na magpasok ng kapital sa loob ng mga export 
processing zones at special economic zones.

Gross Domestic Product (GDP) - Pumapatungkol ito sa kabuuang halaga 
ng lahat ng mga produkto at serbisyong nalilikha sa loob ng isang bansa sa isang 
takdang panahon.  Isa ito sa mga panukat na ginagamit ng gobyerno sa istandard ng 
pamumuhay ng bansa. 
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Import-substitution industrialization (ISI) - Isang patakarang pang-ekonomiyang  
naglalayong ibaba ang pagsandig ng ekonomiya ng isang bansa sa dayuhang produkto 
sa  pamamagitan ng lokal na produksyon.  Ipinatupad ang patakarang ito noong 
maagang bahagi ng 1960s.

Keynesyanismo - Patakarang pang-ekonomiyang batay sa kaisipan at teorya 
ni John Maynard Keynes, isang ekonomista mula sa Inglatera. Ayon sa kanya, 
kinakailangan ng aktibong papel ng gobyerno o pampublikong sektor sa pag-istabilisa 
ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagtatakda ng kontrol, pagbibigay ng mga subsidyo 
at pump-priming sa pamamagitan ng paglikha ng trabaho at pagpapataas ng gastusin 
ng gobyerno upang pataasin ang sirkulasyon ng pera.

Labor Intensive Production -Tipo ng mga industriya o produksyong 
nangangailangan ng malaking halaga ng paggawa.

Locators - Mga dayuhan o lokal na mamumuhunang nasa loob ng mga special 
economic zones

Low-value added production - Mga produksyong maliit na halaga lamang ang 
nadaragdag sa orihinal na halaga nito.

Neoliberalismo - Patakarang pang-ekonomiyang naging malaganap at dominante 
sa pagpasok ng 1980 at pangunahing itinutulak ng mga mayayamang bansa at mga 
internasyunal na institusyon sa pinansiya katulad ng World Bank at International 
Monetary Fund (IMF). Pangunahing itinutulak nito ang walang hanggang pagbubukas 
ng ekonomiya ng isang bansa sa dayuhan at pribadong negosyo sa pamamagitan ng 
pag-alis sa lahat ng klase ng proteksyon o kontrol mula sa gobyerno (hal. sa presyo). 
Malaya ang kapitalista na itakda ang lahat ng desisyon kaugnay ng pamilihan. 
Itinutulak din nito ang pagpapababa sa gastusin ng gobyerno para sa panlipunang 
serbisyo katulad ng edukasyon at kalusugan ngunit tinitiyak ang pagbibigay ng 
gobyerno ng insentibo para sa kapitalista. Masusuma ang neoliberalismo sa tatlong 
mapangwasak na patakaran: pribatisasyon, deregulasyon at liberalisasyon. 
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MGA KAHULUGAN NG MGA 
ACRONYMS NA GINAMIT
CALABARZON   Cavite-Laguna-Batangas-Rizal-Quezon Region 

CBA   Collective Bargaining Agreement

CE   Certification Election

DOLE   Department of Labor and Employment

ILO   International Labour Organization

LMC   Labor Management Council 

NCMB   National Conciliation and Mediation Board 

NEDA   National Econimic and Development Agency 

NLRC    National Labor Relations Commission

NOS   Notice of Strike

NWRB    National Water Regulatory Board 

ODA   Offical Development Assistance 

PEZA   Philippine Economic Zone Authority 

SAP   Structural Adjustment Program 
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PASASALAMAT
Nais naming magpasalamat sa lahat ng tumulong at naging bahagi ng pananaliksik 

na ito:

Sa lahat ng mga organisador, lider-unyon, manggagawa, mga taong simbahan, at 
sa mamamayan ng Aurora na lumahok sa mga talakayan. Salamat sa pagbabahagi 
ng inyong mga karanasan, kuwento at aral, sa pag-aalok ng mainit na kape, at 
pagbubukas ng inyong opisina. 

Salamat kay Lomel ng IBON at Arman ng CTUHR para sa ilang datos na aming 
ginamit sa pananaliksik.
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