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Direktang nanggaling sa gobyernong Arroyo ang armas at pondo 
ng mga civilian volunteers organization o CVOs na tulad ng mga 

pumatay diumano sa di bababa sa 57 sibilyan, mamamamahayag 
at abogado sa Ampatuan, Maguindanao noong Nobyembre 23. 

Binuo sila para sa giyera kontra-insurhensiya, pero notoryus 
sa malawakang paglabag sa mga karapatang pantao.P.4
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Taas-presyo ng langis: Walang magagawa 

si aquino?
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Katotohanang 
di mapasusubalian

Pero ipinipilit ng nanunungkulan ngayong 
rehimen na huwag nating paniwalaan ang mga 
katotohanang ito. Sa press conference, halimbawa, 
sa Malakanyang kamakailan, sinabi ni Sek. 
Ricky Carandang na may “masalimuot 
na batayan sa ekonomiks” ang 
paninindigan ng Pangulo laban sa 
P125 dagdag-sahod. Lalong tataas 
raw ang presyo ng mga bilihin 
kung tutupdin ang P125 dagdag-
sahod. Kapag itataas ang sahod 
nating manggagawa, lalo tayong 
maghihirap.

Para na ring sinabi nilang lumilipad ang 
aso, puti ang itim at mahiyain si Kris Aquino. 
Sino ang mapapaniwala nila?

 Nagkakaisa tayong mga inaapi sa panawagang 
ibaba ang presyo at itaas ang sahod.  Nagkakaisa 
tayong hindi nito mapapasama ang ekonomiya 
(kasi sila, kapag sinabing “ekonomiya,” ang 
ibig sabihin lang nila’y “ekonomiya ng mga 
naghahari”) kundi kahit papaano’y makakaalwan 
pa. Nagkakaisa tayong tungkulin ng gobyernong 
pumagitna para pigilan ang pagtaas ng presyo ng 
mga bilihin at tapyasan ang dambuhalang kita ng 
mga kapitalista para ibigay sa ating manggagawang 
naglilikha ng yaman nila. 

Nagkakaisa rin tayong sa ating sama-samang 
pagkilos lamang posibleng mapuwersa ang 
gobyernong pakinggan tayo. 

Laman ng espesyal na isyung ito ng magasin/
tabloid na Pinoy ang mga artikulong tumatalakay 
sa kalagayan ng lakas-paggawa (“Mga atake sa 
kilusang paggawa,” Pahina 3) at mga dahilan 

at ugat ng pagkamakunat ng kasalukuyang 
rehimen sa panukalang dagdag na sahod sa mga 
manggagawa (“Kung bakit ayaw ni Noynoy sa 

makabuluhang dagdag-sahod,” Pahina 6-7). 
Mababasa rin dito ang dahilan kung 

bakit walang magawa si Aquino sa 
walang tigil na taas-presyo ng langis 
(“Taas-presyo ng langis: Walang 
magagawa si Aquino?,” Pahina 8). 

Sa mga artikulong ito, makikita 
kung papaano nakikipagkutsaba ang 

rehimeng Aquino sa pagsasamantala 
ng mga kapitalista sa mga manggagawa 

at mamamayan.
Sa artikulong “Pambansang industriyalisasyon 

para sa malawakang empleyo” (Pahina 9), 
mababasa ang isang panukalang polisiya sa 
ekonomiya ng National Democratic Front of the 
Philippines na maglilikha ng sapat na empleyo 
sa ating lakas-paggawa. Pinag-uusapan na ito sa 
negosasyong pangkapayapaan.  Nagpapanggap 
ang gobyernong Aquino na nakikinig sila sa 
panukala.

Ambag ang isyung ito sa pagpapalalim 
ng kaalaman ng mambabasa sa kalagayan ng 
lakas-paggawa at matagal nang kahilingan 
ng mga manggagawa para sa makabuluhang 
dagdag-sahod. Sana’y maging sandata ang mga 
impormasyon at argumento para sa pagkakaisa 
at paglaban ng mga manggagawa at mamamayan, 
hindi lamang para sa makabuluhang dagdag-
sahod, kundi para na rin sa makabuluhang 
pagbabago ng lipunang Pilipino.

Sa mga manggagawa at 
mamamayang naghihirap, 
hindi na debate pa kung 

kailangang itaas ba o hindi ang 
sahod ng mga manggagawa, at 
kung dapat o di dapat kontrolin 
ang presyo ng batayang mga 
produkto kabilang ang langis. 

Hindi na kailangan ng mga teorya sa ekonomiks, 
kailangan lang pakinggan ang sinasabi ng sikmura: 
Tumitindi ang gutom at kahirapan ng mga 
mamamayan. Hindi na kailangang intindihin pa ang 
mga turo sa akademya, kailangan lang magmasid 
sa paligid: Araw-araw, lalong nakokonsentra ang 
yaman ng bansa sa iilang nasa kapangyarihan. Lalong 
naghihirap tayong mahihirap, lalong yumayaman 
silang mayayaman.
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>> sundan sa pahina 11

LathaLaIN

h
indi na gaya nang dati 
ang kilusang paggawa sa 
bansa.

Hindi na ito kasing-
laki, o kasing-lakas, ng naunang 
mga dekada. Ayon ito mismo sa 
Kilusang Mayo Uno (KMU), ang 
sentrong unyon na nagtataguyod 
ng tunay, palaban, at makabayang 
unyonismo sa Pilipinas.

Pero kabilang sa mga dahilan 
ng paghina ito ang tumitinding 
atake ng neoliberal na mga polisiya 
ng gobyerno at mga kapitalista.

Sagka sa pag-oorganisa
Nang maitatag ang KMU 

noong 1980, napuno ang Araneta 
Coliseum sa Quezon City ng mga 
manggagawa na nangahas mag-
organisa sa kabila ng Batas Militar. 
Tahasang ipinagbawal noon ang 
pag-uunyon at pagwewelga.

Nagwakas ang diktadura 
makaraan ang ilang taon, pero 
hindi ang sistema ng gobyernong 
pumapabor pa sa interes ng mga 
kapitalista kaysa mga manggagawa. 
Ang pagkait sa demokratikong 
karapatan ng mga manggagawa ay 
ipinaloob sa mga batas at polisiya 
na nagsisistematisa at naglelegalisa 
nito.

Pangunahin dito ang Labor 

Code at Wage Rationalization 
Act ng 1989, na nagtayo sa 
Regional Tripartite Wages and 
Productivity Boards para basagin 
ang pambansang minimum na 
sahod, nagbigay ng kapangyarihan 
sa Department of Labor and 
Employment (DOLE) na pigilan 
ang welga sa pamamagitan ng 
Assumption of Jurisdiction, at iba 
pang probisyong ginawang mas 
mahirap ang pagtatayo ng unyon.

Gayundin, sa bisa ng DOLE 
Order 18-02, naging madali para 
sa kahit sinong kompanya na mag-
empleyo ng mga manggagawang 
kontraktuwal. Kapag nabigyan 
ng DOLE ng rehistrasyon bilang 
“job contractor,” puwede na siyang 
mangontrata kahit esensiyal sa 
operasyon ng kompanya ang 
trabahong ito.

“Tingin namin, tinanggalan 
ng seguridad sa trabaho ang 
mga manggagawa at dahil dito 
ay ipinagkakait sa kanila ’yung 
demokratikong karapatan na 
mag-organisa at pumaloob sa 
isang unyon. Kahit na hindi 
ipinagbabawal sa kanila na magbuo 
ng unyon, sa reyalidad ay ginawang 
napakahirap para sa kanila dahil 
anumang oras kapag natuklasan, 
maaari silang tanggalin,” ayon 

kay Roger Soluta, pangkalahatang 
kalihim ng KMU.

Sa 19 milyong manggagawa sa 
buong bansa, nasa 1.34 M na lamang 
ang nakapaloob sa mga unyon, 
ayon sa DOLE noong Hunyo 2010. 
Bumaba ito ng mahigit sa kalahati 
sa nakaraang dekada o mula sa 3.9 
M noong 2001.

Halimbawa, sa Republic Asahi 
Glass Corp., isang pabrika sa Pasig 
City, mula sa unyon na may mahigit 
1,000 kasapi, naging mahigit 100 
na lamang  ang kasapi nito dahil 
sa pagdami ng mga kontraktuwal 
at pagtanggal sa trabaho ng mga 
regular na manggagawa.

Sa ganitong paraan naba-
bawasan ang bargaining leverage 
ng mga manggagawa, o ang 
kapangyarihan nilang igiit sa 
manedsment ang dagdag-sahod 
at iba pang mga benepisyo sa mga 
negosasyon para sa mga collective 
bargaining agreement (CBA).

“Kaya kapag nagwelga ang 
unyon, kailangan talaga malakas 
ang pagkakaisa nila at kaisa nila 
maging ang mga kontraktuwal 
dahil kung hindi, gagamitin ng 
manedsment ang mga kontraktwal 
para patakbuhin ang kompanya,” 
ayon kay Soluta. Noong Hunyo 
2010, nasa 230,802 na manggagawa 

na lamang ang nakapaloob sa mga 
CBA – wala pang isang porsiyento 
ng buong puwersa ng paggawa.

Kapansin-pansin umano ang 
pag-iral ng mga CBA moratorium, 
na unang isinagawa ng manedsment 
ng Philippine Airlines noong 
2001 at may bisa ng 10 taon, sa 
pakikipagsabwatan ng mga unyong 
dilawan (Tingnan ang kaugnay na 
istorya). “Ginaya ito ng iba pang 
empresa. Kung anong nakasaad 
sa nakaraang CBA, ’yun lang ang 
natatamasa ng mga manggagawa. 
Kung minsan, Memorandum of 
Agreement na lang at hindi na 
CBA ang iginigiit ng manedsment,” 
paliwanag ng lider-manggagawa.

Kaayusang neo-lib-
eral sa daigdig

Sa isang dokumentong inilabas 
ng sentrong unyon noong 2010, 
tinukoy ang deregulasyon ng 
pamilihan ng lakas-paggawa bilang 
pangunahing porma ng pag-atake 
ng gobyerno’t kapitalista sa mga 
manggagawa. Ito ay ang pagtanggal 
ng anumang proteksiyon ng 
gobyerno sa mga manggagawa 
nito, kasabay ang neoliberal na 
mga polisiya ng liberalisasyon, 
pribatisasyon, deregulasyon at 
denasyunalisasyon na sinimulang 

ipatupad noong dekada ’70.
Iba ang sitwasyon bago ang 

dekada ’70. Dahil sa presensiya 
at lakas ng sosyalistang mga 
bansang Unyong Sobyet at 
Tsina, at sa radikalismo ng mga 
manggagawa’t mamamayan sa iba 
pang bansa, napilitan ang mga nasa 
kapangyarihan na magbigay ng 
mga reporma, gaya ng pagluwag sa 
pagtaas ng sahod at pagtaguyod sa 
mga serbisyong panlipunan.

Pero sa ilalim lang ng rehimen 
ni Ronald Reagan sa US (1981-
1989) at ni Margaret Thatcher 
sa Britanya (1979-1990), naging 
dominanteng patakaran ng 
imperyalismo ang neoliberalismo. 
Isinisi nila sa mga repormang 
Keynesian ang istagplasyon, o 
pagtumal ng ekonomiya at pagtaas 
ng presyo ng mga bilihin na dulot 
ng krisis ng sistemang kapitalista.

Isinulong, at namayagpag, 
ang neoliberalismo. Sa ngalan ng 
“malayang pamilihan,” hinayaan 
ang malalaking kompanya na 
magkamal ng tubo nang walang 
pumipigil, at durugin ang kilusang 
paggawa sa pakikisabwatan din ng 
mga gobyerno, lokal na burgesya, 
at mga unyong dilawan.

Ramdam maging ng kilusang 

Sa pamamagitan ng mga batas, polisiya at desisyon ng 
nakaraan at kasalukuyang mga rehimen, unti-unting 
natapyasan ang kakayahan ng mga manggagawa sa 
unyon na ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. 
Pero numipis man ang bilang ng unyonisadong mga 
obrero, nananatili pa rin ang potensiyal na lakas 
ng manggagawang Pilipino para pangunahan ang 
makabuluhan at malawakang pagbabago ng lipunan.

Mga atake 
sa kilusang 
paggawa
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Umalma ang grupong 
Kalipunan ng Damayang 
Mahihirap (Kadamay) sa 

panibagong pagtaas ng presyo ng 
mga bilihinm gayundin ang singil 
sa batayang mga serbisyo.

Ayon sa grupo, dagdag na 
pasakit na naman sa maralitang 
tagalungsod ang magkakasunuod 
na pagtataas ng presyo ng gasolina, 
kuryente, at mga pagkaing tulad ng 
baboy, manok at gulay.

Binatikos pa ng Kadamay ang 
tila kawalang-aksiyon ng gobyerno 
para pigilan ang patuloy na pagtaas 
ng presyo ng mga bilihin at singil sa 
batayang mga serbisyo.

“Kung seryoso ang gobyernong 
ito na tulungan kaming mga maralita, 
dapat ay matagal nang gumawa 
ng hakbang ang administrasyong 
Aquino para pigilan ang mga pagtaas 
ng mga presyo,” ani Leona “Nanay 
Leleng” Zarsuela, pambansang 

tagapangulo ng Kadamay.
Hindi rin pinalampas ng grupo 

ang pagtanggi ng administrasyong 
Aquino sa matagal nang hinihinging 
P125 across-the board na dagdag-
sahod ng mga manggagawa.

“Hindi na nga gumagawa 
ng hakbang upang pigilan ang 
pagtaas ng presyo, tinanggihan 
pa ang dagdag-sahod. Inuuna pa 
ng gobyerno ang mga pantapal na 
solusyon katulad ng subsidyo sa 
langis, na panandalian lang naman 
ang tulong,” ani Zarsuela. 

“Napapanahon at makatwiran 
ang makabuluhang pagtataas 
ng sahod. Ito ang kagyat na 
makakatulong sa aming mga 
maralita upang makaangkop sa 
mataas na presyo ng bilihin at 
singil sa batayang mga serbisyo,” 
dagdag pa ng lider-maralita.

Soliman A. Santos

Pagtanggi ng Palasyo sa taas-suweldo, 
kinondena ng kawani ng gobyerno

Para sa mga nars, doktor, at iba pang 
manggagawang pangkalusugan, “dobleng 
kalbaryo” ang kawalan ng dagdag-suweldo at 

papaliit na badyet ng gobyernong Aquino para sa 
serbisyong pangkalusugan.

Sa isang piket kamakailan sa tapat ng Philippine 
Heart Center sa Quezon City, nagpiket ang halos 100 
miyembro ng Alliance of Health Workers (AHW) at 
Health Sector United for Wage Fight para idramatisa 
ang kalbaryong ito, na itinaon sa papalapit na Semana 
Santa. 

Para kay Juliet Sayo, isang nars sa San Lazaro 
Hospital, hindi na sapat ang kanyang sinusuweldo. “Sa 
taas ng presyo ng mga bilihin, bukod pa sa pamasahe at 
pag-aaral ng mga bata, talagang pang-subsistence lang 
ito.”

Napipilitan ang mga nars na magsilbi sa 40 hanggang 
150 pasyente kada araw, habang tumatanggap lamang 
ng halos P18,000 na take-home pay kada buwan, ayon 
sa Philippine Nurses Association, na sumama rin sa 
protesta.

Ayon kay Sayo na tatlong dekada nang nars, dagdag 

na pasanin ding makikita na naghihirap ang mga 
pasyente dahil sa kapos na serbisyong pangkalusugan. 
“‘Yung problema ng mga pasyenteng walang 
maipambayad sa gamot at serbisyo, parang naipapasa 
na rin sa amin,” aniya. 

Tumatanggap lamang ang karaniwang 
manggagawang pangkalusugan ng P7,575 kada 
buwan, ayon naman sa AHW. Malayung-malayo ito 
sa tinatayang P29,000 kada buwan na cost of living ng 
pamilyang may anim na miyembro.

Hindi rin umano sapat ang maliliit na dagdag-
suweldo na natanggap nila sa ilalim ng Salary 
Standardization Law 3.

Inihayag ni Sayo na sasama siya at iba pang 
manggagawang pangkalusugan sa mga protesta sa 
Mayo Uno. 

“Kailangang sumama kami dahil kung hindi kami 
pupunta sa kalsada at maghahayag ng aming mga 
hinaing, ipatutupad lang ng gobyerno ang gusto nito, 
ang mga polisiya nitong hindi makatao,” aniya.

Ilang-Ilang D. Quijano

Manggagawang pangkalusugan,
pasan ang ‘dobleng kalbaryo’

Panibagong pagtaas ng mga presyo, 
dagdag pasakit sa maralita – Kadamay

KALBARYO NG MGA MANGGAGAWA. Piket sa harap ng Philippine Heart Center sa Quezon City ng mga mang-
gagawang pangkalusugan, na nada-dramatisa sa mababang sahod at maliit na badyet para sa serbisyong pang-
kalusugan. 

SOliMAn A. SAntOS

Pinabulaanan ng Wage 
Fight! Alliance, alyansa 
ng mga empleyado ng 

gobyerno, guro sa pampublikong 
paaralan at manggagawang 
pangkalusugan, ang pahayag ni 
Budget Secretary Florencio Abad 
na “nakakatanggap na ng dagdag-
suweldo ang mga empleyado ng 
gobyerno” sa pamamagitan ng 
Salary Standardization Law 3 
(SSL3).

Ayon sa grupo, isang 
hayagang pambabalewala ang 
pahayag ni Abad sa panawagan 
nila para sa dagdag na P6,000 sa 
minimum na suweldo ng lahat 
ng empleyado ng gobyerno. 

Sinabi ni Mau Aguilar, 
tagapagsalita ng Wage Fight! 
Alliance, na kahit na ipinatutupad 
ang SSL 3, aabot lamang sa P9,000 
ang minimum na suweldo ng mga 
empleyado ng gobyerno, malayo sa 
tinatayang P29,000 na buwanang 
cost of living sa National Capital 
Region. 

“Ang SSL 3 ay paunti-unting 
dagdag sa suweldo na sa 2012 pa 
maipatutupad nang buo. Dahil 
dito, ang sinasabing dagdag-
suweldo ay nawala na dahil sa 
implasyon bago pa namin ito 

matanggap. Paano kami matutuwa 
sa ganitong sitwasyon?” ani 
Aguilar. 

Sinabi pa ng naturang 
alyansa na kulang pa nga ang 
hinihingi nilang P6,000 dagdag 
na suweldo, dahil kapag ibinigay 
ito sa mga empleyadong nasa 
pinakamababang Salary Grade,  
aabot lang ang kanyang suweldo 
ng halos P15,000 kada buwan, o 
kalahati lamang ng tinatayang 
cost of living.

Binatikos ni Ferdinand Gaite, 
presidente ng Confederation 
for Unity, Recognition and 
Advancement of Government 
Employees (Courage) ang 
kawalan ng simpatya ni 
Pangulong Aquino sa kalagayan 
ng mga manggagawa sa 
pampublikong sektor. 

“Ang pahayag ng Pangulo 
kaugnay ng kanyang kagustuhan 
na ‘magbigay ng tulong sa mga 
pinaka-apektado ng pagtaas 
ng presyo ng mga bilihin,’ ay 
parang press release lamang 
para pataasin ang kanyang 
bumababang approval rating. 
Hindi namin kailangan ng dole-
out o subsidyo, ang kailangan 
namin ay signipikanteng dagdag 
sa suweldo,” ani Gaite.
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Muling nagprotesta 
ang militanteng 
mga organisasyon 

para igiit ang pagtigil sa 
Balikatan, ehersisyong 
militar ng armadong 
puwersa ng US at Pilipinas.

Sa pagkilos sa harap 
ng embahada ng US, 
inihayag ng mga militante 
sa pangunguna ng 
International League of 
Peoples’ Struggle (ILPS) 
– Philippines at Bagong 
Alyansang Makabayan 
(Bayan) ang kawalan 
umano ng pakinabang 
ng naturang ehersisyong 
militar. Anila, pinatunayan 

sa iba’t ibang bansa na 
kapahamakan lamang ang 
dala ng interbensiyong 
militar ng US.

“Bahagi ng projection 
ng kapangyarihan ng US sa 
rehiyong Southeast Asia ang 
ehersisyong militar ng US 
sa Pilipinas. Pinanatili nito 
ang presensiyang militar 
sa lugar at inihahanda ang 
mga tropang US para sa 
posibleng interbensiyon 
kung hihilingin ito ng mga 
interes ng US,” paliwanag 
ni Renato Reyes Jr., 
pangkalahatang kalihim ng 
Bayan.

Inanunsiyo ng Armed 

Forces of the Philippines 
(AFP) na mas maliit ang 
delegasyon ng tropang US sa 
ika-27 ehersisyong militar ng 
Balikatan sa Gitnang Luzon.

“Matapos ang ika-
27 na installment ng 
Balikatan, mas bumuti na 
ba ang Pilipinas? Bakit 
nananatiling atrasado ang 
ating armadong puwersa at 
sa pangkalahata’y umaasa 
sa ayudang militar ng US? 
Nasaan ang sinasabing 
mga benepisyo?” sabi pa ni 
Reyes.

Sinabi pa ni Reyes na 
US lang ang pangunahing 
nagbenepisyo sa pagpayag 
sa akses ng tropa nito sa 

mga teritoryo ng Pilipinas sa 
rehiyon.

“Kahit pa sinasabi 
ng press release ng mga 
puwersang US na nagtatayo 
sila ng mga klasrum, hindi 
ibig sabihin na hindi na sila 
lalahok ng iba pang aktibidad 
tulad ng paniniktik at 
paglikom ng impormasyon, 
at kahit combat support 
para sa mga operasyong 
kontra-insurhensiya sa mga 
probinsiya,” ani Reyes.

Binatikos din ng mga 
nagprotesta ang mga 
agresyong militar ng US sa 
iba’t ibang bahagi ng mundo 
kabilang ang pagbomba nito 
sa Libya.

‘balikatan walang pakinabang sa sambayanan’

SOliMAn A. SAntOS

Hindi simpleng 
pagpaplano sa 
pamilya at pagkon-

trol sa populasyon ang 
layunin ng Reproductive 
Health (RH) Bill kundi 
ang pagbibigay akses sa 
serbisyong pangkalusugan 
sa kababaihan, paalala ng 
Gabriela Women’s Party-list 
sa mga kongresista.

Sinabi ito ni Gabriela 
Rep. Luzviminda Ilagan, sa 
gitna ng pagsuporta ng US 
Agency for International 
Development (USAID) sa 
pagbibigay sa mga mag-
asawa ng “informed choice” 
sa pagpaplano ng pamilya.

Ayon kay Ilagan isa 
lamang ang pagbibigay 
ng “informed choice” sa 
pagpaplano ng pamilya sa 
mga probisyon ng isinusulong 
na RH Bill pero ang tunay na 
diwa ng panukalang batas ay 
ang paglalahad ng mainam 
na akses sa serbisyong 
pangkalusugan sa sektor ng 
kababaihan.

Dagdag pa ng kinatawan 
ng Gabriela, hindi nila 
kailanman nakitang solusyon 
sa lumalalang kahirapan 
ang isang population control 
agenda.

“Hindi namin nakikita 

ang pagdami ng populasyon 
bilang isang balakid sa pag-
unald o sanhi ng kahirapan. 
Hindi namin nakikita ang 
pagkontrol sa populasyon 
bilang solusyon sa lumalalang 
insidente ng kahirapan sa 
ating bansa,” ani Ilagan.

Ipinaliwanag ni Ilagan 
na ang nasa ubod ng RH 
Bill ang pangangailangan 
ng gobyerno na kilalanin 
at itaguyod ang karapatan 
ng kababaihang Pilipino sa 
pangangalaga sa kalusugan.

“Ang pagtiyak na 
natatamasa ng kababaihan 
at kabataan ang kanilang 
karapatan sa kalusugan 
ay responsabilidad ng 
gobyerno,” sabi pa ni Ilagan.

Samantala, binatikos 
din ng Gabriela ang pagpasa 
ng mga ordinansa sa 
lokal na mga pamahalaan 
laban sa pagtataguyod ng 
reproduktibong kalusugan 
ng kababaihan.

Natukoy ng Gabriela 
ang mga barangay tulad 
ng sa Bataan, kung saan 
sinasabing nagpatupad 
ng ordinansa ang mga 
barangay para ipagbawal 
ang pagbenta ng mga gamot 
na kontraseptibo at iba pang 
gamot na may ugnay sa 
reproduktibong kalusugan 
ng kababaihan.

“Mapanganib ang 
ordinansang ito. May 
malupit na epekto ito sa 
masama nang reproduktibo 
at maternal na kalusugan 
ng kababaihang Pilipino. Sa 
pagpapatupad ng naturang 
mga ordinansa tulad ng 
ipinatutupad sa Bataan, 
lalong nalilimitahan ang 
akses ng kababaihan, 
lalu sa mardyinalisadong 
mga sektor, sa ligtas at 
epektibong serbisyong 
pangkalusugan, gamit at 
suplay,” pahayag ni Joms 
Salvador, pangalawang 
pangkalahatang kalihim ng 
Gabriela.

Obserbasyon pa ni 
Salvador, tila kinopya lamang 
ng Bataan ang parehong 
ordinansang inilabas sa 
Ayala Alabang sa Maynila.

“Sa panahong ito, 
kakatwang ipagbabawal pa 
ng gobyerno ang pagbenta 
ng mga kontraseptibo 
nang walang preskripsiyon 
ng doktor. Mga gamot na 
over-the-counter ang mga 
kontraseptibong tulad ng 
condoms at pills. Katunayan, 
tinukoy pa ang mga ito ng 
World Health Organization 
o WHO bilang esensiyal na 
mga gamot,” paliwanag pa 
ni Salvador. 

agarang pagpasa ng RH bill,
hindi dahil sa suporta ng US

Aquino, siningil sa plano para 

sa 400,000 bagong gradweyt

Ano ang plano ni Pang. Benigno Aquino III para 
sa 400,000 bagong gradweyt?

Ito ang tanong ni Kabataan Rep. Raymond 
Palatino, na nangangambang magiging “madilim 
and kinabukasan” ng unang batch ng mga kabataang 
maghahanap ng trabaho sa ilalim ng gobyernong 
Aquino.

Umano’y hindi sapat ang mga career orientation at 
employment coaching seminars ng Department of Labor 
and Employment (DOLE).

“Higit pa sa mga seminar, kailangan siguruhin ni 
Pangulong Aquino na magkakaroon ng de-kalidad na 
mga trabaho. Walang kuwenta ang anumang coaching, 
kung mayorya sa mga bagong gradweyt ang hindi rin 
magkakaroon ng trabaho,” sabi ng mambabatas.

Ayon sa datos ng DOLE, mayorya ng 2.8 milyong 
Pilipinong walang trabaho ay mga kabataan. Kalahati rito 
ang edad 15 hanggang 24, habang sangkatlo naman ang 
edad 25 hanggang 34.

“Sayang naman ang talento at kakayahan ng ating 
mga kabataan kung wala silang disenteng trabaho,” sabi ni 
Palatino.

Nababahala rin ang Kabataan Party-list sa dumaraming 
bilang ng mga kontraktuwal na manggagawa. Noong 2009, 
nasa 12.9 milyon ang nagtatrabaho nang mababa sa 40 oras 
kada linggo. Nasa 4.6 milyon naman ang nagtatrabaho ng 
mababa pa sa 20 oras kada linggo.

Diin ng Kabataan Party-list, dapat magpaunlad ang 
gobyerno ng sariling mga industriya para magamit ang 
buong potensiyal at lakas ng kabataang Pilipino.

Darius Galang

Morong 43 nagsampa ng kasong sibil 
vs GMA, iba pang opisyal ng militar

Nagsampa ng kasong sibil laban kay dating 
Pang. Gloria Macapacal-Arroyo ang anim na 
miyembro ng tinaguriang Morong 43 na sina 

Dr. Merry Clamor, Dr. Alexis Montes, Gary Liberal 
na isang rehistradong nars, Ma. Teresa Quinawayan, 
Reynaldo Macabenta at Mercy Castro.

“Maliit na hakbang lamang ito upang matigil 
ang impunidad sa ating bansa. Ngunit ang hakbang 
ay pagsulong sa aming mahabang martsa para sa 
katarungan,”  pahayag ni Liberal.

Maliban kay Arroyo, isinama din sa naturang 
kaso ang dating National Security Adviser Norberto 
Gonzales, Gen. Victor Ibrado, Gen. Delfin Bangit, 
Gen. Jorge Segovia, Lt. Col. Victorino Zaragoza, Maj. 
Manuel Tabion, Col. Aurelio Baladad, Lt. Col. Jaime 
Abawag, P/Supt. Marion Balonglong, and P/Supt. 
Allan Nubleza. 

Ayon sa National Union of People’s Lawyers, ito 
ang kauna-unahang kontra-demanda laban kay Arroyo 
hinggil sa umano’y paglabag nito sa mga karapatang 
pantao sa loob ng siyam na taong termino.

Sinuportahan ito ng mga organisasyong 
nagtataguyod sa karapatang pantao. “Maaaring 
sampahan din si Arroyo at kanyang mga opisyal ng 
kasong kriminal, dahil sa pagpapatupad nila ng Oplan 
Bantay Laya (OBL),” ani Jigs Clamor, tagapagsalita ng 
Karapatan, alyansang pangkarapatang pantao.

Ang OBL ay kontra-insurhensiyang programa 
na itinuturong nasa likod ng pagpatay, pagdukot, 
pagkulong at pagtortyur ng mahigit isanlibong aktibista 
noong panahon ng pagkapangulo ni Arroyo.

Macky Macaspac
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Kung bakit ayaw ni Noynoy sa

K
ung anu-
anong da-
hilan at 
palusot 

ang mga nakaraan 
at kasalukuyang ad-
ministrasyon para 
di makabuluhang 
magtaas ng sahod 
ng mga mangga-
gawa.

Sa mga pagkakataong itinataas naman 
ang sahod, kakarampot ito, di nakasasapat. 
Di makahulagpos ang mga manggagawa sa 
tindi ng kahirapan. Marinig lamang ng mga 
kapitalista ang pagsigaw ng mga mangga-
gawa ng “Sahod Itaas, Presyo Ibaba!” tila 
allergic na kumakaripas ng takbo ang mga 
ito sa mga ahensiya ng gobyernong magta-
tanggol sa kanila, tulad ng Department of 
Labor and Employment (DOLE) at, siyem-
pre, Malakanyang.

Sa datos ng Ecumenical Institute for 
Labor Education and Research (Eiler), 
mabilis umano ang pagtaas ng mga presyo 
ng bilihin sa average na 5.3% mula 2001, 
samantalang ang pagtaas ng minimum na 
sahod sa parehong panahon ay tumaas la-
mang ng 3.43%. Malinaw umanong kakara-
mpot ang minimum na sahod na ibinibig-
ay ng mga regional wage board kumpara sa 
pagtaas ng mga bilihin.   

Sa nagdaang mga taon, lumaki diuma-

no ang patlang ng arawang sahod upang 
mabuhay ang isang pamilya. (Tingnan ang 
table)

Ang pinakahuling pagtaas ng sahod na 
inaprubahan ng regional wage board para 
sa National Capital Region ay noong Hu-
lyo 2010 pa, at sa halagang P22. Magkakai-
ba ang pagtaas nito batay sa mga rehiyon at 
klase ng industriya.

Bakit atubili ang goby-
erno sa dagdag-sahod?

Nitong Abril 7, sa press conference sa 
Malakanyang, sinabi ni Ricky Carandang, 
kalihim sa Presidential Communications 
Development and Strategic Planning, na 
hindi sang-ayon ang administrasyong 
Aquino sa panukala ng mga manggagawa 
na pagsasabatas sa P125 dagdag-sahod. 
Aniya, tataas daw ang mga bilihin at titindi 
ang inflation kapag itinaas ang sahod. At 
kung tumaas muli ang mga bilihin, muling 
hihingi ang mga manggagawa ng dagdag-
sahod. Ito, ani Carandang, ang tinatawag 
na “inflationary spiral.”

“Kung babasahin mo ang mga teksbuk 
sa economics, makikita mong may batayan 
ang mga sinasabi kong ito,” ani Caran-
dang.

Kinatigan ito ng Bangko Sentral ng 
Pilipinas (BSP), na nagsabing anumang 
dagdag-sahod na lampas sa P25 ay hindi 
makakabuti sa ekonomiya at malamang 
umano na makaambag sa pagtaas sa 5% ng 
inflation. Sinabi naman ng National Eco-
nomic Development Authority (NEDA) na 
anumang pagtaas ng sahod ay magpapalo-
bo sa tantos ng inflation hanggang sa 11%.

Ngunit ang hindi sinasabi ni Caran-
dang, ng BSP at NEDA, hindi pagtaas ng 
sahod ang dahilan ng pagtaas ng presyo 
ng mga bilihin. Matagal nang iniuugat ng 
progresibong mga ekonomista mula sa 
Ibon Foundation at iba pang progresibong 
institusyon na pagtanggi ng mga kapital-
ista na mabawasan ang dambuhala nilang 
mga kita ang ugat ng pagtaas ng presyo 
ng mga bilihin pagkatapos magkaroon ng 
dagdag-sahod. 

Ipinunto ni El-
mer “Bong” Labog, 
tagapangulo ng 
sentro ng militan-
teng unyonismo sa 
bansa na Kilusang 
Mayo Uno (KMU), 
na inamin ni Albay 

Governor Joey Salceda (na dati ring taga-
payong pang-ekonomiya ni dating pangu-
long Arroyo) na tumaas ang kita ng Top 
1,000 korporasyon nang 21% bawat taon 
sa panahon ng panunungkulan ni Arroyo. 
Tumaas naman nang 15% ang kanilang in-
vestments sa panahong ito.  

“Sinabi ni Salceda na umabot ng P3.1-
Trilyon ang kabuuang kita ng nasabing 
mga korporasyon. Umabot sa P2.1-T ang 
ibinulsa na ng mga ito (ng mga may-ari ng 
korporasyon), habang P1-T lang ang ni-
reinvest,” sabi ni Labog.

Isa pa, sinabi ni Labog na kahit naman 
walang dagdag-sahod ay patuloy ang pag-
taas ng presyo ng batayang mga bilihin at 

serbisyo. Katunayan, aniya, di hamak na 
mas marami at mas madalas ang pagtaas 
ng mga bilihin kaysa sa pagtaas – kahit ka-
karampot – ng sahod. 

“Sa paninira sa panawagan para sa 
makabuluhang sahod, pinalalabas ng rehi-
meng Aquino na walang opsiyon ang mga 
manggagawa kundi tanggapin ang kakara-
mpot nating sahod at gutom na mga tiyan,” 
sabi pa ni Labog.

Samantala, dahil sa maingay na kam-
panya ng KMU, gayundin ng Koalisyon 
ng Progresibong Manggagawa at Mama-
mayan (KPMM) at iba pang progresibong 
grupo, para sa dagdag-sahod, tila napipili-
tang sumagot ang Malakanyang. May mga 

miyembro ng gabinete, tulad ni Sek. Greg-
ory Domingo ng Department of Trade and 
Industry (DTI), na napilitang umamin sa 
publiko na may pangangailangang itaas 
ang sahod dahil sa patuloy na pagtaas ng 
mga bilihin. 

Pero agad namang pumreno si Domin-
go at sinabing “dapat katanggap-tanggap 
pa rin ang dagdag-sahod.” Ikinatwiran 
niya na 4% lamang ang dapat na taas da-
hil aabot sa 4% ang inflation (pagtaas ng 
presyo ng mga bilihin) sa ekonomiya. 
Makakatulong na umano ito sa mga mang-
gagawa na konsiyumer din. 

Pero kakatwang kahit itong pahayag ni 
Domingo, binawi din agad ni Pangulong 

Aquino, sa araw mismong nagsalita ang 
kinatawan. Sinabi ni Aquino na kailangang 
umabot sa 5%, hindi 4%, ang inflation 
bago magbigay ng anumang umento sa 
mga manggagawa. Kasabay nito ang pag-
paparinig ng DOLE na malamang na mag-
taas ng sahod sa araw ng paggawa sa Mayo 
1, o kaya’y magbigay ng non-wage benefits. 
Subalit idadaan ito sa mga regional wage 
board sa buong bansa.

Sinabi naman ni Carandang na nag-
kakaisa ang economic strategists ni Aquino 
na “hindi makakabuti sa ekonomiya ang 
P125 dagdag-sahod.”

Paliwanag ni Carandang, bahagi ito ng 
“malusog na debate” sa loob ng gabinete. 

Pero anumang progresibong tinig mula 
sa mga protesta na naririnig sa Palasyo 
ay nalulunod pa rin ng boses ng lobbyists 
ng malalaking grupo ng mga negosyante, 
mula sa Makati Business Club hanggang 
sa Employers’ Confederation of the Philip-
pines (ECOP). 

Ayaw sa dagdag-sahod

Tulad ng inaasahan, sa unang pagdinig 
ng Kamara sa panukalang batas na P125 
dagdag-sahod noong Pebrero, nagkaisa 
ang tinig ng kinatawan ng DOLE at mga 
kapitalista. 

Magkakaroon umano ng malawakang 
tanggalan, at mawawalan ng silbi ang mga 
unyon sa kanilang collective bargaining 
agreement (CBA) dahil aasa na lamang 
ang mga manggagawa sa legislated wage 
increases. 

Ayon naman sa ECOP, target ng P125 
dagdag-sahod ang mga kompanyang ti-
nagurian nilang nasa formal sector na bu-
mubuo diumano sa 15% ng kabuuang la-
kas-paggawa. Kasama dito ang kalakhan sa 
780,505 kompanya na may 5.7 milyong sa-
hurang manggagawa. Kalakhan dito, ayon 
sa ECOP, ay micro- at small enterprises o 
maliliit na negosyo. Ang mga ito raw ang 
tatamaan ng pagtaas ng sahod at maaar-
ing magsara. Binanggit pa ng ECOP na 
mawawalang-saysay ang mga negosasyon 
at kasunduan ng mga manggagawa at em-
ployer sa CBA. 

Ngunit hindi naitanggi ng grupo na 
bumaba sa 242,000 manggagawa ang may 
unyon noong nakalipas na taon. Sa 
kabila ito ng kawalan ng dagdag-
sahod. Patuloy ang pagsara ng 
maliliit na mga empresa, hindi 
dahil sa dagdag-sahod, kundi 
dahil sa pagmomonopolyo 
ng malalaking kompanyang 
may dayuhang kapital. 
Halimbawa na nito ang 
industriya ng retail sale o 
panininda. Sa patuloy na 
paglawak ng monopo-
lyo ng dambuhalang mga 
kompanyang tulad ng 
SM, Ayala Malls, at iba 
pa, maraming maliliit 
na tindahan at negosyo 
ang nagsasara. 

Itong dambuha-
lang mga kompanya ang 
siyang nagpapatupad ng 
“pinakamalulupit at mapanupil” 
na mga patakaran sa lakas-pag-
gawa, ayon sa KMU. Kabilang 
ang SM, gayundin ang mga 
tulad ng San Miguel Corp., 
Ayala Corporation, mga 
kompanya sa export-
processing zones, at 
maraming iba pa, sa 

tagapamandila ng praktika ng labor flexibi-
lization tulad ng pagdurog sa mga unyon ng 
regular na mga manggagawa at pag-empleyo 
ng mga kontraktuwal na manggagawa.  

Katuwang ng dambuhalang mga kom-
panyang ito ang gobyerno sa pagsupil sa 
karapatan ng mga manggagawa na ipagla-
ban ang kanilang mga karapatan: Pinapaya-
gan, sa pamamagitan ng mga batas tulad ng 
Herrera Law, at mga polisiya at desisyon ng 
DOLE, ang patung-patong na kontraktu-
walisasyon at iskemang outsourcing. 

Sa industriya ng construction, halimba-
wa, may kabuuang 1.8 milyong manggaga-
wa, pero 100,000 lamang ang regular. Hindi 
pa tiyak kung may unyon ang mga ito. Su-
mambulat ang isyung ito sa publiko nang 
maaksidente at mamamatay ang 11 mang-
gagawa ng Eton Properties Philippines, Inc. 
na pagmamay-ari ng bilyonaryong si Lucio 
Tan. 

Si Tan din ang may-ari ng Philippine 
Airlines (PAL), na nagtutulak ng pagpa-
patupad ng iskemang outsourcing, kung 
kaya’t napipilitan kahit ang mga empleya-
do ng PAL na nanganganib ang trabaho at 
benepisyo na magbanta ng welga. Muli, sa 
kaso ng PAL, nakita ang lantarang pagpanig 
ng administrasyong Aquino sa dambuha-
lang kapitalistang si Tan, sa paglabas ng 
presidente ng Assumption of Jurisdiction 
sa sigalot sa PAL, at pagbanta laban sa mga 
manggagawa ng PAL kung itutuloy nila ang 
welga. 

Sa pagsagot ng administrasyong Aqui-
no sa panawagan para sa makabuluhang 

sahod, naipapamalas lalo sa 
publiko ang mariing 

pagdepensa nito sa 
dambuhalang 

mga kita ng 
mga kapital-
ista. 

MAcky MAcAspAc

Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, 
maraming dahilan. Angkop ang katagang 
ito sa posisyon ng administrasyong 
Aquino sa panukalang makabuluhang 
dagdag-sahod ng mga manggagawa. makabuluhang 

dagdag-sahod
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ang mga nakaraan 
at kasalukuyang ad-
ministrasyon para 
di makabuluhang 
magtaas ng sahod 
ng mga mangga-
gawa.

Sa mga pagkakataong itinataas naman 
ang sahod, kakarampot ito, di nakasasapat. 
Di makahulagpos ang mga manggagawa sa 
tindi ng kahirapan. Marinig lamang ng mga 
kapitalista ang pagsigaw ng mga mangga-
gawa ng “Sahod Itaas, Presyo Ibaba!” tila 
allergic na kumakaripas ng takbo ang mga 
ito sa mga ahensiya ng gobyernong magta-
tanggol sa kanila, tulad ng Department of 
Labor and Employment (DOLE) at, siyem-
pre, Malakanyang.

Sa datos ng Ecumenical Institute for 
Labor Education and Research (Eiler), 
mabilis umano ang pagtaas ng mga presyo 
ng bilihin sa average na 5.3% mula 2001, 
samantalang ang pagtaas ng minimum na 
sahod sa parehong panahon ay tumaas la-
mang ng 3.43%. Malinaw umanong kakara-
mpot ang minimum na sahod na ibinibig-
ay ng mga regional wage board kumpara sa 
pagtaas ng mga bilihin.   

Sa nagdaang mga taon, lumaki diuma-

no ang patlang ng arawang sahod upang 
mabuhay ang isang pamilya. (Tingnan ang 
table)

Ang pinakahuling pagtaas ng sahod na 
inaprubahan ng regional wage board para 
sa National Capital Region ay noong Hu-
lyo 2010 pa, at sa halagang P22. Magkakai-
ba ang pagtaas nito batay sa mga rehiyon at 
klase ng industriya.

Bakit atubili ang goby-
erno sa dagdag-sahod?

Nitong Abril 7, sa press conference sa 
Malakanyang, sinabi ni Ricky Carandang, 
kalihim sa Presidential Communications 
Development and Strategic Planning, na 
hindi sang-ayon ang administrasyong 
Aquino sa panukala ng mga manggagawa 
na pagsasabatas sa P125 dagdag-sahod. 
Aniya, tataas daw ang mga bilihin at titindi 
ang inflation kapag itinaas ang sahod. At 
kung tumaas muli ang mga bilihin, muling 
hihingi ang mga manggagawa ng dagdag-
sahod. Ito, ani Carandang, ang tinatawag 
na “inflationary spiral.”

“Kung babasahin mo ang mga teksbuk 
sa economics, makikita mong may batayan 
ang mga sinasabi kong ito,” ani Caran-
dang.

Kinatigan ito ng Bangko Sentral ng 
Pilipinas (BSP), na nagsabing anumang 
dagdag-sahod na lampas sa P25 ay hindi 
makakabuti sa ekonomiya at malamang 
umano na makaambag sa pagtaas sa 5% ng 
inflation. Sinabi naman ng National Eco-
nomic Development Authority (NEDA) na 
anumang pagtaas ng sahod ay magpapalo-
bo sa tantos ng inflation hanggang sa 11%.

Ngunit ang hindi sinasabi ni Caran-
dang, ng BSP at NEDA, hindi pagtaas ng 
sahod ang dahilan ng pagtaas ng presyo 
ng mga bilihin. Matagal nang iniuugat ng 
progresibong mga ekonomista mula sa 
Ibon Foundation at iba pang progresibong 
institusyon na pagtanggi ng mga kapital-
ista na mabawasan ang dambuhala nilang 
mga kita ang ugat ng pagtaas ng presyo 
ng mga bilihin pagkatapos magkaroon ng 
dagdag-sahod. 

Ipinunto ni El-
mer “Bong” Labog, 
tagapangulo ng 
sentro ng militan-
teng unyonismo sa 
bansa na Kilusang 
Mayo Uno (KMU), 
na inamin ni Albay 

Governor Joey Salceda (na dati ring taga-
payong pang-ekonomiya ni dating pangu-
long Arroyo) na tumaas ang kita ng Top 
1,000 korporasyon nang 21% bawat taon 
sa panahon ng panunungkulan ni Arroyo. 
Tumaas naman nang 15% ang kanilang in-
vestments sa panahong ito.  

“Sinabi ni Salceda na umabot ng P3.1-
Trilyon ang kabuuang kita ng nasabing 
mga korporasyon. Umabot sa P2.1-T ang 
ibinulsa na ng mga ito (ng mga may-ari ng 
korporasyon), habang P1-T lang ang ni-
reinvest,” sabi ni Labog.

Isa pa, sinabi ni Labog na kahit naman 
walang dagdag-sahod ay patuloy ang pag-
taas ng presyo ng batayang mga bilihin at 

serbisyo. Katunayan, aniya, di hamak na 
mas marami at mas madalas ang pagtaas 
ng mga bilihin kaysa sa pagtaas – kahit ka-
karampot – ng sahod. 

“Sa paninira sa panawagan para sa 
makabuluhang sahod, pinalalabas ng rehi-
meng Aquino na walang opsiyon ang mga 
manggagawa kundi tanggapin ang kakara-
mpot nating sahod at gutom na mga tiyan,” 
sabi pa ni Labog.

Samantala, dahil sa maingay na kam-
panya ng KMU, gayundin ng Koalisyon 
ng Progresibong Manggagawa at Mama-
mayan (KPMM) at iba pang progresibong 
grupo, para sa dagdag-sahod, tila napipili-
tang sumagot ang Malakanyang. May mga 

miyembro ng gabinete, tulad ni Sek. Greg-
ory Domingo ng Department of Trade and 
Industry (DTI), na napilitang umamin sa 
publiko na may pangangailangang itaas 
ang sahod dahil sa patuloy na pagtaas ng 
mga bilihin. 

Pero agad namang pumreno si Domin-
go at sinabing “dapat katanggap-tanggap 
pa rin ang dagdag-sahod.” Ikinatwiran 
niya na 4% lamang ang dapat na taas da-
hil aabot sa 4% ang inflation (pagtaas ng 
presyo ng mga bilihin) sa ekonomiya. 
Makakatulong na umano ito sa mga mang-
gagawa na konsiyumer din. 

Pero kakatwang kahit itong pahayag ni 
Domingo, binawi din agad ni Pangulong 

Aquino, sa araw mismong nagsalita ang 
kinatawan. Sinabi ni Aquino na kailangang 
umabot sa 5%, hindi 4%, ang inflation 
bago magbigay ng anumang umento sa 
mga manggagawa. Kasabay nito ang pag-
paparinig ng DOLE na malamang na mag-
taas ng sahod sa araw ng paggawa sa Mayo 
1, o kaya’y magbigay ng non-wage benefits. 
Subalit idadaan ito sa mga regional wage 
board sa buong bansa.

Sinabi naman ni Carandang na nag-
kakaisa ang economic strategists ni Aquino 
na “hindi makakabuti sa ekonomiya ang 
P125 dagdag-sahod.”

Paliwanag ni Carandang, bahagi ito ng 
“malusog na debate” sa loob ng gabinete. 

Pero anumang progresibong tinig mula 
sa mga protesta na naririnig sa Palasyo 
ay nalulunod pa rin ng boses ng lobbyists 
ng malalaking grupo ng mga negosyante, 
mula sa Makati Business Club hanggang 
sa Employers’ Confederation of the Philip-
pines (ECOP). 

Ayaw sa dagdag-sahod

Tulad ng inaasahan, sa unang pagdinig 
ng Kamara sa panukalang batas na P125 
dagdag-sahod noong Pebrero, nagkaisa 
ang tinig ng kinatawan ng DOLE at mga 
kapitalista. 

Magkakaroon umano ng malawakang 
tanggalan, at mawawalan ng silbi ang mga 
unyon sa kanilang collective bargaining 
agreement (CBA) dahil aasa na lamang 
ang mga manggagawa sa legislated wage 
increases. 

Ayon naman sa ECOP, target ng P125 
dagdag-sahod ang mga kompanyang ti-
nagurian nilang nasa formal sector na bu-
mubuo diumano sa 15% ng kabuuang la-
kas-paggawa. Kasama dito ang kalakhan sa 
780,505 kompanya na may 5.7 milyong sa-
hurang manggagawa. Kalakhan dito, ayon 
sa ECOP, ay micro- at small enterprises o 
maliliit na negosyo. Ang mga ito raw ang 
tatamaan ng pagtaas ng sahod at maaar-
ing magsara. Binanggit pa ng ECOP na 
mawawalang-saysay ang mga negosasyon 
at kasunduan ng mga manggagawa at em-
ployer sa CBA. 

Ngunit hindi naitanggi ng grupo na 
bumaba sa 242,000 manggagawa ang may 
unyon noong nakalipas na taon. Sa 
kabila ito ng kawalan ng dagdag-
sahod. Patuloy ang pagsara ng 
maliliit na mga empresa, hindi 
dahil sa dagdag-sahod, kundi 
dahil sa pagmomonopolyo 
ng malalaking kompanyang 
may dayuhang kapital. 
Halimbawa na nito ang 
industriya ng retail sale o 
panininda. Sa patuloy na 
paglawak ng monopo-
lyo ng dambuhalang mga 
kompanyang tulad ng 
SM, Ayala Malls, at iba 
pa, maraming maliliit 
na tindahan at negosyo 
ang nagsasara. 

Itong dambuha-
lang mga kompanya ang 
siyang nagpapatupad ng 
“pinakamalulupit at mapanupil” 
na mga patakaran sa lakas-pag-
gawa, ayon sa KMU. Kabilang 
ang SM, gayundin ang mga 
tulad ng San Miguel Corp., 
Ayala Corporation, mga 
kompanya sa export-
processing zones, at 
maraming iba pa, sa 

tagapamandila ng praktika ng labor flexibi-
lization tulad ng pagdurog sa mga unyon ng 
regular na mga manggagawa at pag-empleyo 
ng mga kontraktuwal na manggagawa.  

Katuwang ng dambuhalang mga kom-
panyang ito ang gobyerno sa pagsupil sa 
karapatan ng mga manggagawa na ipagla-
ban ang kanilang mga karapatan: Pinapaya-
gan, sa pamamagitan ng mga batas tulad ng 
Herrera Law, at mga polisiya at desisyon ng 
DOLE, ang patung-patong na kontraktu-
walisasyon at iskemang outsourcing. 

Sa industriya ng construction, halimba-
wa, may kabuuang 1.8 milyong manggaga-
wa, pero 100,000 lamang ang regular. Hindi 
pa tiyak kung may unyon ang mga ito. Su-
mambulat ang isyung ito sa publiko nang 
maaksidente at mamamatay ang 11 mang-
gagawa ng Eton Properties Philippines, Inc. 
na pagmamay-ari ng bilyonaryong si Lucio 
Tan. 

Si Tan din ang may-ari ng Philippine 
Airlines (PAL), na nagtutulak ng pagpa-
patupad ng iskemang outsourcing, kung 
kaya’t napipilitan kahit ang mga empleya-
do ng PAL na nanganganib ang trabaho at 
benepisyo na magbanta ng welga. Muli, sa 
kaso ng PAL, nakita ang lantarang pagpanig 
ng administrasyong Aquino sa dambuha-
lang kapitalistang si Tan, sa paglabas ng 
presidente ng Assumption of Jurisdiction 
sa sigalot sa PAL, at pagbanta laban sa mga 
manggagawa ng PAL kung itutuloy nila ang 
welga. 

Sa pagsagot ng administrasyong Aqui-
no sa panawagan para sa makabuluhang 

sahod, naipapamalas lalo sa 
publiko ang mariing 

pagdepensa nito sa 
dambuhalang 

mga kita ng 
mga kapital-
ista. 

makabuluhang 
dagdag-sahod

ILANG-ILANG QUIJANO
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IlAng-IlAng D. QuIjAno

Tuwing magtataas ng presyo 
ang mga produktong 
petrolyo, sa pamamagitan 

ng isang text message lamang ito 
ipinapaabot ng mga kompanya ng 
langis sa Department of Energy 
(DoE). Walang habol ang gobyerno, 
at lalo na ang mga mamamayan na 
pinakaapektado.

Sa ganito na tumutungo ang 
13 taon ng deregularisadong 
industriya ng langis. Ngunit sa 
gitna ng muling pagsirit ng presyo 
ng mga produktong petrolyo, 
hindi na kayang tanggapin ng mga 
mamamayan ang matagal nang 
dahilan ng gobyerno na “wala itong 
magagawa.” Giit nila ngayon kay 
Pang. Benigno Aquino III, gawin 
ang dapat gawin para matigil ang 
sunud-sunod na pagtaas ng presyo 
ng langis.

overpricing at 
pananamantala sa krisis

Ang kasalukuyang krisis sa 
Gitnang Silangan at Hilagang 
Aprika ang itinuturong dahilan 
ng mga kompanya ng langis para 
magtaas ng presyo sa lokal na 
merkado. Simula Enero, tumaas 
na kasi nang $25 kada bariles ang 
presyo ng krudo sa pandaigdigang 
merkado. Habang isinusulat ang 
artikulong ito, umabot na sa $110.95 

Taas-presyo ng 
langis:Walang 
magagawa si 

Aquino?

Sa gitna ng pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo, 
hindi na kayang tanggapin ng mga mamamayan ang dahilan 
ng gobyerno na “wala itong magagawa.” Giit nila ngayon kay 
Pang. Benigno Aquino III, gawin ang dapat nitong gawin para 
matigil ang sunud-sunod na pagtaas ng presyo ng langis.
kada bariles ang presyo ng langis.

Sa lokal na merkado, 
nangahulugan ito ng pagtaas nang 
P0.68 kada linggo. Inaasahang 
magtuloy pa ang pagsirit ng presyo, 
habang tumitindi ang kaguluhan sa 
Libya at iba pang bansa sa Gitnang 
Silangan na nagsusuplay ng langis.

Noong una, inamin ng DoE na 
walang epekto sa suplay ng langis 
ang krisis doon. Ngunit nitong huli, 
sinabi na ng ahensiya na bagaman 
81 porsiyento ng inaangkat na krudo 
ay nagmumula sa Saudi Arabia at 
United Arab Emirates, dumaraan 
naman ito sa Bahrain, Oman, and 
Yemen na niyayanig ng matitinding 
protesta, kaya’t apektado rin ang 
suplay—at presyo—ng langis sa 
bansa.

Pero sa panayam ng Pinoy 
Weekly, sinabi ni Sonny Africa, 
progresibong ekonomista at 
research head ng Ibon Foundation, 
na “tumataas ang presyo hindi 
lamang dahil sa epekto ng tuwirang 
supply disruptions, kundi pati ng 
ispekulasyon sa global oil commodity 

markets.” Tumataas umano ang 
presyo ng langis dahil sa pangamba 
na magkulang ang suplay, at hindi 
dahil sa aktuwal na kakulangan.

Halimbawa, ang bansang Libya 
na ginigiyera ngayon ng alyansa 
ng iba’t-ibang bansa at sinasabing 
dahilan ng pinakahuling mga 
pagtaas ng presyo ng langis, ay 
kumakatawan lamang sa dalawang 
porsiyento ng produksiyon ng 
langis sa mundo. Lumalabas din 
na may spare capacity o sobrang 
kapasidad ang Organization of 
Petroleum Exporting Countries na 
4.9 milyong bariles kada araw.

Gayunpaman, sinasamantala 
ng dayuhang mga institusyong 
pampinansiya ang krisis para itaas 
ang presyo ng langis sa pandaigdigang 
merkado. At paliwanag ni Africa, 
“lubhang bulnerable” ang Pilipinas 
sa kalakarang ito dahil sa Oil 
Deregulation Law (ODL).

“Dahil sa ODL, isinusuko 
ng gobyerno ang kanyang 
kapangyarihan na i-regulate ang 
industriya at lokal na presyo ng 

langis, at pinipigilan din ang pag-
usbong ng pambansang industriya 
ng langis,” aniya.

Simula nang maisabatas ang 
ODL noong 1998, tinatayang 
tumaas na nang 653% ang presyo ng 
mga produktong petrolyo. Taliwas 
sa ipinangako nito, lalong pinalakas 
ng batas ang lokal na kartel sa langis 
na malayang nakapagdidikta ng 
presyo nang walang pakikialam ng 
gobyerno. Kontrolado ang 79% ng 
industriya ng tatlong kompanya 
na pawang subsidaryo lamang ng 
malalaking dayuhang kompanya—
ang Pilipinas Shell Petroleum Corp. 
ng Royal Dutch Shell, Chevron 
Philippines Inc. (Caltex) ng 
Chevron Corp., at Petron Corp. ng 
Saudi Aramco.

Maraming beses nang 
inakusahan ng overpricing ang 
mga kompanyang ito, maging ng 
mga mambabatas na sinusubukan, 
ngunit nabibigo, na buksan ang 
kanilang mga libro. Sa komputasyon 
ng Bagong Alyansang Makabayan 
(Bayan), lumalabas na mula 2008 

hanggang 2010, nag-overprice nang 
P7.50 ang lokal na mga kompanya 
ng langis, kung pagbabatayan 
lamang ang taas-baba ng presyo ng 
langis sa pandaigdigang merkado.

Wala pa sa halagang ito, ayon 
kay Africa,  ang “itinatagong 
tubo sa pamamagitan ng transfer-
pricing.” Ang transfer-pricing ay ang 
pagpapalobo ng dayuhang mother 
company sa presyo ng langis na 
ibinibenta nito sa kanyang lokal na 
subsidaryo, para madagdagan ang 
kabuuang tubo.

Kung tama ang komputasyon 
ng Bayan, tumutubo ang mga 
kompanya ng tinatayang dagdag 
na P370-Milyon kada araw dahil 
sa overpricing. At ang epekto nito 
sa ordinaryong mamamayan? Kada 
araw, dagdag na gastos na P250 para 
sa tsuper ng dyip, at P75 naman 
para sa mangingisda sa bangkang 
de-motor, halimbawa.

Hakbang ni Aquino, 
‘mababaw’

Sa gitna ng pagtaas ng presyo 
ng langis, hindi dagdag-pamasahe 
ang hinihiling ng grupong 
pantransportasyon na Pagkakaisa 
ng mga Samahan ng Tsuper at 
Operators Nationwide (Piston). 
Batid nila na hindi lamang sila ang 
apektado, kundi ang buong bayan, 
sa pagtaas ng presyo ng batayang 
mga bilihin. 

Sa pambansang protesta ng 
iba’t ibang sektoral na organisasyon 
sa pamumuno ng Koalisyon ng 
Progresibong Manggagawa at 
Mamamayan (o KPMM) at Bayan 
noong Marso 31, sama-sama 
silang nagmartsa sa lansangan para 
ipanawagan ang pagtigil sa pagtaas 
ng presyo ng langis at ang pagbasura 
sa ODL.

“Alam ng mga tsuper na ang 
pisong idinagdag sa pamasahe ay 
napunta lamang sa mga kompanya 
ng langis. Hindi matatapos 
ang siklong ito, hangga’t hindi 
nababasura ang ODL,” ayon kay 
Steve Ranjo,  tagapangulo ng Piston, 
sa isang piket sa Trabajo Market sa 
Maynila kamakailan.

Kasalukuyang nakahain 
sa Kamara ang panukala ng 
progresibong mga party-list at 
iba pang kongresista para ibasura 
o amyendahan ang ODL, pero 
malinaw na hindi ito priyoridad ng 
pangulo at mga kaalyado nito.

Sa halip, binuo ni Pangulong 
Aquino ang Inter-Agency Energy 
Contingency Committee (IECC), sa 
pangunguna ng DoE, para tugunan 
ang epekto sa industriya ng langis 
ng krisis sa Gitnang Silangan at 
Hilagang Aprika. Pero ang tanging 
nagawa ng IECC ay sabihan ang 
mga kompanya na tiyakin ang 
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KennetH RolAnD A. guDA

Papaano masisiguro ang empleyo – 
na may makabuluhang sahod – ng 
milyun-milyong manggagawang 

Pilipino?
Ito ang isa sa mga tanong 

na nasasagot ng inihahapag 
na programang pang-ekonomiya ng 
National Democratic Front of the 
Philippines (NDFP), sa pag-uusap 
hinggil sa mga repormang sosyo-
ekonomiko sa pagpapatuloy ng usapang 
pangkapayapaan sa pagitan nito at 
gobyerno ng Pilipinas (GPH).

“Ang sosyo-ekonomikong mga 
repormang iminumungkahi ng NDFP 
ay kaugnay ng pagsasakatuparan ng 
pambansa at demokratikong mga 
interes ng sambayanan,” ani Fidel Agcaoili, pangalawang 
tagapangulo at tagapagsalita ng NDFP Peace Panel. “(Laman 
nito) ang mga pangangailangan para  umunlad ang lipunang 
Pilipino.”

Dalawa ang pangunahing laman ng inihahaing sosyo-
ekonomikong mga reporma ng NDFP, ayon kay Agcaoili. 
Una, ang tunay na reporma sa lupa, para mapalaya ang 75% 
ng populasyon mula sa piyudalismo. 

“Kasabay ng pagpapatupad ng tunay na reporma sa lupa, 
iyung tinatawag nating pambansang industriyalisasyon. Iyun 
kasi ang patutunguhan ng pagkakaroon ng tunay na reporma 
sa lupa – ang magkaroon ng sariling industriya ang lipunang 
Pilipino. Kumbaga, ang dumaan sa stage ng kapitalismo, 
patungong sosyalismo,” paliwanag ni Agcaoili. 

Pambansang industriyalisasyon
Tinitingnan ng NDFP ang pambansang industriyalisasyon 

na pagtatayo ng batayang mga industriya na pag-aari ng mga 
Pilipino, joint venture ng mga Pilipino o pag-aari ng Estado. 
“Ibig sabihin, dito lang sa bansa. Alam nating mayaman ang 
Pilipinas, maraming mineral resources sa ating bansa,” sabi 
niya. (Tingnan ang table)

Ang batayang mga industriya ay iyung mga industriya na 
magluluwal ng hilaw na mga materyales na kailangan para sa 
iba pang industriya. Kabilang sa batayang mga industriya ang 
steel industry (mula sa pagmimina), paglikha ng enerhiya at 
industriya ng langis. 

Sa kasalukuyang sistema kasi, hindi 
nadedebelop ang batayang industriyang 
ito, bagamat mayaman sa rekurso ang 
bansa. Inaangkat pa natin ang mga 
materyales tulad ng bakal at langis. 
Samantala, multinasyunal na mga 
korporasyon ng mina ang naghuhukay 
ng mga yamang mineral ng bansa, at saka 
dinadala sa ibang bansa para gawing mga 
sasakyan, imprastraktura ng iba pang 
industriya, at iba pa. 

Sa pambansang industriyalisasyon 

Pambansang industriyalisasyon 
para sa malawakang empleyo
Sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng rebeldeng National Democratic Front of 
the Philippines at gobernong Aquino, nakasalang ang mungkahi ng mga rebeldeng 
negosyador na pambansang industriyalisasyon at reporma sa lupa, na anila’y 
garantisadong magbibigay-empleyo sa milyun-milyong manggagawang Pilipino.

hindi kaiba ang mungkahi ng national democratic 
Front of the Philippines (ndFP) sa naging radikal 

na mga programang pang-ekonomiya at panlipunan na 
nagdala ng kaunlaran sa iba’t ibang bahagi ng mundo.

“ganyan din naman ang nangyari sa europa, noong 
panahong Medieval, ng feudal lords at mga hari,” sabi 
ni Fidel agcaoili ng ndFP. Para maging kapitalista at 
industriyalisado sila, kinailangang wasakin ng bagong-
tatag na rebolusyonaryong mga gobyerno ang monopolyo 
ng mga hari at panginoong may lupa para makalikom 
ng sapat na pondo para magtatag ng batayang mga 
industriya.

lahat ng industriyalisadong mga bansa, kabilang ang 
uS, ay dumaan sa pambansang industriyalisasyon. 

Samantala, may mga rebolusyonaryong gobyernong 
nagpatupad ng industriyalisasyon at reporma sa lupa, 
habang tinatanaw ang tuwirang pamumuno ng uring 
proletaryado (o sosyalismo) sa gobyerno matapos ang 
industriyalisasyon. kabilang dito ang rusya at tsina. 

Sinikap – o sinisikap pa rin, hanggang sa kasalukuyan 
– ng mga bansang Cuba at north korea ang pambansang 
industriyalisasyon. Sa kabila ng matinding atake ng 
“imperyalistang” mga bansa, nanatili ang mga bansang 
ito sa kanilang sosyalistang hangarin.

Pambansang industriyalisasyon at pagsasabansa 
ng batayang mga industriya ang ipinatupad din sa mga 
bansang tulad ng Venezuela, libya, at iba pa.

Para kay agcaoili, maningning na halimbawa ng 
pambansang industriyalisasyon ang naganap sa tsina, 
noong pamumuno ni Mao Zedong mula 1949 hanggang 
1976. 

“nagwagi sila (sa kanilang rebolusyon) noong 1949, 
at sinabi nilang nagtagumpay sila sa repormang agraryo 
noong 1956,” paliwanag niya. 

naging kaalyado ng proletaryadong pamumuno ng 
gobyernong tsino noon ang mga makabayang kapitalista, 
na naglalayong paunlarin ang lokal na ekonomiya 
ng bansa. Pero, paliwanag ni agcaoili, matagumpay 
ring nabago ng rebolusyonaryong gobyerno ng tsina 
ang oryentasyon ng ilang kapitalista na komprador (o 
middleman ng mga imperyalistang bansa) para maging 
makabayang kapitalista. “Mayroong mga kapitalista na 
hinikayat nilang mag-invest sa batayang mga industriya. 
Pero prinsipal pa ring nagtatag ng industriya ang estado,” 
ani agcaoili.

unti-unti, pagtagal ng panaho’y nagkaroon ng mas 
malaking tungkulin ang organisadong mga manggagawa 
sa pagpapatakbo ng mga empresa at pabrika. 

Pambansang industriyalisasyon 
sa ibang bansa

na mungkahi ng NDFP, Pilipino 
ang maghuhukay, magpoproseso at 
pangunahing gagamit sa mga yamang 
ito para sa pagtatag ng iba pang 
industriya at paglikha ng yaman ng 
bansa.

Ipinaliwanag ni Agcaoili na sa 
kasalukuyang kalagayan,  maraming 
Pilipinong manggagawa ang walang 
trabaho dahil sa kakulangan ng 
mga industriyang pagtatrabahuan 
nila. “Marami ang nagsisilikas (para 
magtrabaho sa ibang bansa),” sabi pa 
niya.

“Ang problema kasi sa 
kasalukuyang lipunan, yung mga 
magsasakang walang lupa, milyun-
milyon sila, wala silang makuhang 
trabaho sa mga lungsod. Noong una, 

na-a-absorb sila bilang construction workers, domestic workers 
(sa mga lungsod), seasonal workers, at iba pa. Pero sa patuloy 
na magdami nila, nagbukas din ang gobyerno sa migrasyon (o 
pagtrabaho sa ibang bansa),” paliwanag pa ni Agcaoili. Ngayon, 
ang remitans ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa 
ang mistulang bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas.

Sa pagpapatupad ng pambansang industriyalisyon 
at tunay na reporma sa lupa, dapat siguruhin ng Estado 
ang pangangalaga ng kapakanan ng mga manggagawa. 
“Kailangang pamunuan ng pambansang mga kapitalista na 
unahin ang kapanakan ng sambayanan, kabilang ang mga 
manggagawa na nangangailangan ng makabuluhang dagdag-
sahod,” sabi ni Agcaoili. 

Pangangalagaan dapat, aniya, ang karapatan ng mga 
manggagawa na mag-organisa at magwelga. 

Magkaibang tindig, magkaibang interes
Malaki ang pagkakaiba ng pag-intindi ng NDFP at 

gobyerno sa kahirapan at kawalan ng nakabubuhay na 
empleyo sa bansa. 

Iniuugat ng NDFP ang kahirapan ng bansa sa imperyalismo 
(o pangingibabaw ng isang dayuhang interes sa bansa), 
piyudalismo at burukrata-kapitalismo (o pagpapatakbo 
ng gobyerno bilang isang negosyo). Samantala, para sa 
gobyernong Aquino, ang ugat ng kahirapan ay korupsiyon, 
kawalan ng pag-unlad, at kawalan ng peace and security. 

Tantiyang halaga ng mga reserbang mineral, sa US$ Bn

Rekursong Mineral Tonelada (Mn) Halaga (US$-B) Ranggo sa daigdig

ginto  3,869 367 3rd

tanso 5,051 318 4th

nickel 783 328 5th

Chromite 38 1 6th

iron 483 103  

Sanggunian:  http://www.investphilippines.info/wp-content/uploads/2010/12/16.-Part-3-Seven-Big-
Winner-Sectors-Mining1.pdf

Batay sa kanilang pagkakaintindi sa kahirapan, patuloy 
na itinutulak ng gobyernong Aquino ang neoliberal na mga 
polisiya na matagal nang ipinapatupad sa bansa. Ngunit, sabi 
ni Agcaoili, kita naman sa karanasan ng mga mamamayan na 
lalong tumindi ang kahirapan dahil sa mga polisiyang ito.

“Mukhang mahirap ang haharapin sa usapang 
pangkapayapaan,” pag-aamin ni Agcaoili. Sang-ayon ang 
magkabilang-panig na ang kasalukuyang adyenda hinggil sa 
sosyo-ekonomikong mga reporma ang “laman” ng prosesong 
pangkapayapaan. Pero magkaibang balangkas –at magkaibang 
interes—ang itinutulak ng NDFP at gobyernong Aquino.
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Tax Evaders?
Nagsampa ng kaso ang Bureau of 
Internal Revenue laban kina Ang 
Galing Party-list Rep. Mikey Arroyo 
at sa kanyang asawa na si Angela 
Montenegro sa kanilang diumanong 
failure to remit ng 
P73.85 Milyon 
na buwis sa 
gobyerno. Pero 
ipinaliwanag ni 
Ruy Rondain, 
abogado ni 
Mikey, na sana’y 
binigyan ang 
kanyang kliyente 
ng sapat na 
panahon para 
sumagot. 

Oo nga naman. 
hindi ganon 
kadali gumawa 
ng pekeng mga 
resibo.

SWS Survey
Ayon sa huling  sarbey ng Social 
Weather Stations, umakyat mula 

+57 noong Nobyembre 2010 
papuntang +74 nitong Marso 
2011 ang satisfaction rating ni 
Bise Presidente Jejomar Binay. 
Sa kanyang galak sa lumabas na 
resulta ng sarbey, nangako siyang 

hindi niya 
bibiguin ang 
kanyang mga 
t a g a s u p o r t a , 
hindi hihintong 
magtrabaho ng 
mabuti, at hindi 
rin siya bibili ng 
sports car.

Sabi ng mga 
analysts na 
nakakaalarma 
ang pagbulusok 
ng ratings ni 
P r e s i d e n t e 
Aquino. In fact, 
ang kanyang 
approval rating 
ay ilang puntos 

lamang ang taas kumpara kay 
Willie Revillame.

Pakitang-Gilas
Ang Smart Gilas, pambansang 
koponan ng Pilipinas, ay gumagawa 

ng ingay sa Philippine Basketball 
Association sa kaslukuyan, bilang 
isang all-amateur guest team. 
Maganda ang kanilang laro, 
maganda rin ang pagtanggap 

ng mga fans sa kanila. At bakit 
hindi? Naglalaro silang parang 
mga professionals, at ang kanilang 
basketbal skills ay napaka-
naturalisado... este, natural...

Wow ha...
Isang Philippine Entertainment 
Portal article ang nagsiwalat na 
nakita ang asawa ni Senador 
Chiz Escudero sa Trinoma Mall 
sa Quezon City kasama ang isang 
Jason Zamora na nagsasayaw 
para sa grupong Manoeuvres. 
Pinanatili na lamang ni Escudero 
ang kanyang katahimikan nang 
tanungin siyang, “Ang asawa mo 
ba, may B (boylet)?

Dahil hindi nakakatuwa/

nakakatawa ang lahat 

ng mga nangyayari sa 

ating kapaligiran ngayon, 

humanap muna tayo ng 

ka-chilax-chilax na mga 

chismaks at kung anek-

anek pa.

Or kung adbenturoso 

ka, subukan mo kayang 

maghanap ng katatawanan 

sa pagtaas ng mga presyo?

Jowktaym
Da kung anek-anek edition

ThERE’S SOMEThING SIMIlAR.. hMM....

AkAlAIN MO, MAy BASkETBAll CARD PA 
SI MARCuS? yO MAhN, CAN WE hAS u’R 
AuTOGRAPhEE? yES MOhN!

GANITO yAN hA, MGA kAPATID... kONTI NA lANG 
TAlAGA hA... kONTI NA lANG... *SOB*

kanilang suplay ng langis. 
Noong araw ng pambansang protesta, 

nagdeklara rin si Aquino ng pagbigay ng diskuwento 
sa langis sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan. 
Samantala, nanatiling inutil ang administrasyon 
sa sunud-sunod na pagtaas ng presyo. Hanggang 
“pag-aapela” na lang ang nagawa ng gobyerno sa 
mga kompanya ng langis na maghinay-hinay sa 
pagtaas ng presyo.

“Napakababaw ng mga hakbang na ito, kasi 
hindi nasasapol ang ugat ng problema ng dayuhang 
monopolyo sa industriya ng langis. Mapapansin 
na ang balangkas ng DOE sa problema ay usapin 
lamang ng suplay at hindi ang pagtaas ng presyo. 
If anything, ang contingency plan na ito ay ang 
magsisiguro na tuluy-tuloy na kumikita ang mga 
kompanya ng langis, dahil ang gobyerno at mga 
mamamayan ang nag-iisip ng paraan na tuluy-tuloy 
na mabili ang mga produktong petrolyo sa halagang 
itinatakda ng monopolyo,” ayon kay Africa.

Matagal nang iminumungkahi nina Africa at ng 
progresibong mga organisasyon ang pagsasabansa sa 
industriya ng langis. Ibig sabihin, akuin ng gobyerno 
ang pag-aangkat – sa makatarungang presyo – ng 
suplay ng langis, gayundin ang pagpoproseso, pag-
iimbak at pamamahagi ng langis. Sa paraang ito 
masisigurong walang overpricing. 

“Kumplikado ang industriya ng langis kaya 
maraming sangkap ang epektibong regulasyon 
nito. Kailangang komprehensibo: pagtatayo ng 
pampublikong korporasyon sa langis na may 
kakayanan na responsableng impluwensiyahan ang 
lokal na industriya, sentralisadong procurement ng 
produktong petrolyo, direktang kontrol ng presyo, 
at pagbuo ng oil buffer fund,” ayon kay Africa.

Inilinaw niya na hindi gaya ng dating Oil 
Procurement Stabilization Fund, na umano’y 
ginamit ang pondo ng bayan para suportahan ang 

tubo ng mga kompanya, ang pondo ng oil buffer 
fund ay magmumula sa kikitain ng gobyerno sa 
nagsasarili nitong industriya ng langis.

Pagkontrol sa presyo, ayaw din
Samantala, ayaw ng administrasyong Aquino 

kahit ang panukalang kontrolin ang sumisirit na 
presyo ng langis.  

Isa sa mga mungkahing tinatanggihan nito ang 
ang panukalang suspensiyon (Sen. Miguel Zubiri) at 
pagbawas (Sen. Ralph Recto) sa 12% na Expanded 
Value-Added Tax (E-VAT) sa mga produktong 
petrolyo. Tinatayang P6 kada litro ang kaagad 
mababawas sa presyo ng langis kapag tinanggal ang 
E-VAT.

Katwiran ni Ricky Carandang, kalihim sa 
Presidential Communications Development and 
Planning Strategy, magkakaroon ng krisis piskal 
ang gobyerno kung ititigil nito ang pangongolekta 
ng E-VAT sa langis. Ngunit naunang kinontra na 
ito ng progresibong mga ekonomista, na nagsabing 
dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, 
lampas-lampas na ang kinikita ng gobyerno 
(tinaguriang “windfall profits”) mula sa E-VAT sa 
langis. Sa tantiya mismo ni Finance Undersecretary 
Gil Beltran, aabot sa P4.4-Bilyon ang kikitain ng 
E-VAT sa langis – sa unang kuwarto pa lamang ng 
2011. 

Maliban sa pagsuspinde (o pagbasura) sa E-VAT 
sa langis, bukas ang mga mamamayan sa anumang 
hakbang para maibaba ang presyo ng langis. Pero 
umano’y susi pa rin ang mga hakbang tungo sa 
regulasyon (ibig sabihin, pagbasura sa ODL), at sa 
kalaunan, pagsasabansa ng industriya ng langis. 

Sa kabila nito, tila nagkakasya na lamang 
ang gobyernong Aquino sa pa-text-text sa mga 
kompanya ng langis tuwing magtataas ng presyo.

Taas-Presyo...mula pahina 8
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Mga tsuper ng Piston noong pambansang protesta, Marso 31, 2011.
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Welga sa PAL na ‘di maiputok-putok:
Pinsalang dulot ng dilaw na unyonismo?

Apat na beses na nagdeklara ng 
notice of strike. Apat na beses 
na binabaan ng Assumption 

of Jurisdiction (AJ) ng gobyerno para 
pigilin ang welga. At apat na beses na 
yumukod ang liderato ng Philippine 
Airlines Employees Association (Palea), 
ang unyong namumuno sa libu-libong 
manggagawa ng numero unong flag 
carrier sa bansa na humaharap sa 
banta ng tanggala.

Nitong Marso 23, muling bumoto 
ang mga empleyado ng PAL na 
maglunsad ng welga dahil sa refusal 
to bargain o ‘di pagpayag na pumasok 
sa Collective Bargaining Agreement 
(CBA) ng manedsment ng PAL, na 13 
tang nang hindi nakikipagnegosasyon 
sa mga manggagawa nito. Inanunsiyo 
ng Palea-Partido ng Manggagawa na 
ilulunsad nito ang welga sa Abril 1. 
Tumugon ang mga manggagawa, at 
lumabas sa mga kalsada malapit sa opisina ng unyon noong araw na 
iyon.

Ngunit kinahapunan, nagtungo ang pinuno ng Palea na si Gerry Rivera 
sa Department of Labor and Employment (DOLE). Bandang alas-nuwebe 
ng gabi, ibinaba ng DOLE ang AJ.

“Hindi nila ipinaliwanag sa amin (ng unyon), basta ang sabi sa amin, 
mag-disperse na raw,” kuwento ni Danilo Palomeno, tagapagsalita ng 
PAL-Anakpawis Chapter. Dahil dito, bagsak umano ang morale ng mga 
manggagawa. 

Sa isang pahayag, sinabi ng Kilusang Mayo Uno (KMU) na isa itong 
pagkakamali ng liderato ng Palea. Umano’y alam ng sinumang unyonista 
na hindi dapat inaanunsiyo ang petsa ng pagputok ng welga, para hindi 
mabigyan ng pagkakataon ang manedsment na makapaghanda. 

Samantala, noong nakaraang taon, hiniling ng Palea kay Pang. Benigno 
Aquino III na mamagitan sa sigalot na dulot ng planong outsourcing ni 
Lucio Tan.  Sa ilalim ng outsourcing, magiging kontraktuwal na lamang 
sa mga kompanyang pag-aari rin ni Tan ang 2,600 na manggagawang 
may mahigit dalawang dekada nang nagtatrabaho sa PAL. Namagitan 
nga si Aquino, ngunit gaya ng inaasahan ay pumanig kay Tan—umano’y 
karapatan ng manedsment na gawin ang outsourcing para makatipid.

Gayundin, nang magbaba ang DoLE ng AJ sa inihain nilang notice of 
strike noong nakaraang Disyembre, pinuri pa ito ng Palea.

“Magandang pagkakataon sana noon para ituloy ang welga, dahil 
peak season. Talagang mapipilitan ang manedsment na makipag-usap sa 
amin,” sabi ni Palomeno.

Ngayon, wala nang tiwala ang mga manggagawa ng PAL na kaya pang 
pangunahan ng kanilang unyon ang laban. “Parang pinapatay ng unyon 
ang kanyang sarili. Ngayon, back to zero kami,” dagdag ni Palomeno.

Nangangamba siya na sa kalagayang ito, mas maging kaakit-akit 
sa mga manggagawa ang P100,000 gratuity pay na inaprubahan ni 
Pangulong Aquino. Dinoble ito ng DOLE mula sa dating P50,000—isang 
taktika para ipatanggap sa mga manggagawa ang outsourcing at tuluyang 
isuko ang laban.

Ayon kay Roger Soluta, pangkahalatang kalihim ng KMU, ang mga 
unyong gaya ng Palea ay bahagi ng bagong mga dilawang unyon na kung 
tawagin nila’y “queso de bola”—“pula sa labas, pero dilaw sa loob.” Ibig 
sabihin, pumuposturang militante, pero sa huli’y makikipagsabwatan 
rin sa mga kapitalista. Malaki umano ang dulot na pinsala ng mga ito sa 
kilusang paggawa.

Nababahala ang mahigit 200 manggagawang kaanib ng PAL- 
Anakpawis Chapter sa posibleng “pagbebenta” ng unyon sa kanilang 
laban. Isa si Rivera sa mga opisyal ng unyon na nakipagkasundo sa 
manedsment ng PAL na magkaroon ng 10-taong CBA moratorium noong 
1998, at inaakusahang nakinabang dito. 

Sa ngayon, sinisikap nila na ibalik ang tiwala at kumpiyansa ng iba 
pang manggagawa para ipagpatuloy ang militansya at paglaban. “Kapag 
hindi kumilos ang unyon, kami na ang mangunguna sa laban,” pahayag 
ni Palomeno.

Pag-eksport ng lakas-paggawa: 

Paraan ng gobyerno para diskuntento sumingaw 

Isang susing sangkap ng “deregulasyon ng 
pamilihan ng lakas-paggawa” ang pag-eeksport ng 
gobyerno sa mga manggagawang Pilipino palabas 

ng bansa. Hindi simpleng pinili ng 15 milyong 
Overseas Filipino Worker (OFW) na magtrabaho sa 
ibayong dagat at mawalay sa kanilang mga pamilya. 
Sistematiko itong hinikayat ng nagdaang mga 
gobyerno, at walang pinag-iba si Pang. Benigno 
Aquino III.

Sa 22-puntong labor and employment agenda ni 
Pangulong Aquino, kapansin-pansin na 11 sa mga 
puntong ito ay patungkol sa ibayong pag-eksport 

ng lakas-paggawa. Kabilang dito ang teknikal na 
pagsasanay sa potensiyal na mga OFW, at pagtatayo 
ng mga “one-stop shop” para sa pagpoproseso ng 
kanilang mga aplikasyon. 

Ayon kay Roger Soluta, pangkalahatang kalihim 
ng Kilusang Mayo Uno, ipinagbibili ng gobyerno 
ang murang lakas-paggawa sa ibang bansa para 
sumingaw ang diskuntento ng mga mamamayan, at 
hindi ito sumambulat sa pag-aalsa. “Dahil atrasado 
ang ating ekonomiya, wala siyang batayang mga 
industriya na lilikha ng hanapbuhay. Karamihan 
sa OFWs ay ‘yung mga na-displace sa kanilang 
trabaho,” aniya. 

Marami rin sa OFWs ang mga bagong pasok sa 
puwersa ng paggawa. Noong 2010, nasa kalahati o 
1.5 Milyon ng mga walang trabaho o unemployed sa 
bansa ay nasa edad 15 hanggang 24. 

May epekto rin sa kilusang paggawa sa bansa 
ang pangingibang-bansa ng mga Pilipino. “Kung 
sila ay mapapakilos mo dito sa ating bansa, isang 
malaking puwersa sana ‘yan na lalaban,” ayon kay 
Soluta.

Gayunpaman, may paraan pa rin ang OFWs 
na itaguyod ang kanilang mga karapatan at interes 
bilang manggagawa. Nakapagtatayo sila ng sariling 
mga organisasyon ng mga migrante, o di kaya’y 
sumasanib sa mga unyon sa ibayong dagat.
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Danilo Palomeno ng Anakpawis-
PAL

paggawa sa iba’t ibang parte ng 
daigdig ang epekto nito. “Ang 
banggit sa atin ng kaibigang mga 
manggagagawa sa ibang bansa, 
ramdam din nila ang pag-atake sa 
kilusang paggawa sa kani-kanilang 
bayan,” pahayag ni Soluta.

Ibayong pagpapalakas
Sa ika-10 Kongreso ng KMU 

noong Marso, nagresolusyon ang 
sentrong unyon na harapin at 
pangibabawan ang mga atakeng 
ito ng ibayong pagpapalakas sa 
kilusang paggawa.

Umano’y magagawa ito sa 
pamamagitan ng pagsisikap na 
mag-organisa sa mga komunidad at 
export-processing zones, kung saan 
matatagpuan ang malaking bilang 
ng kontraktuwal na manggagawa. 
“Sa karanasan, hirap na hirap mag-
organisa ng casuals sa pagawaan. 
Pero ’yung casuals, tiyak na uuwi 
sa komunidad, at doon tiyak na 
masasambot ng mga organisasyong 
maka-manggagawa,” ayon kay 
Soluta.

Samantala, may ilang unyon din 
na matagumpay na naisasama sa 
kanilang CBA ang pagreregularisa sa 
mga kontraktuwal, gaya ng sa Dole 
Philippines na nakapagparegular 
ng 1,500  manggagawa.

Bukod pa rito ang mas malawak 
na pakikipag-alyansa sa iba pang 
inaaping sektor at tagasuporta, 
gaya ng sinisikap sa kampanya para 

sa pambansang dagdag-sahod. 
“’Yung kahilingan na dagdag-
sahod, dapat iginigiit sa gobyerno, 
dahil hindi natin ‘yan makukuha 
sa CBA at kahit sa regional wage 
boards,” dagdag niya.

Sa ilalim ni Pang. Benigno 
Aquino III, inaasahan na ng mga 
manggagawa na titindi pa ang 
kawalang-trabaho at hanapbuhay, 
na ibayong sasamantalahin ng mga 
kapitalista para ipatanggap sa mga 
manggagawa ang mga polisiyang 
alinsunod sa deregulasyon ng 
pamilihan ng lakas-paggawa.

“Yung ipinagyayabang niyang 
Private-Public Parternerships, bago 
sa pandinig. Pero pagpapatuloy 
lang ito ng neoliberalismo, na 
titiyakin ang kita ng dayuhang 
mga mamumuhunan. Kung 
may trabaho mang lilikhain, 
hindi nito kayang tumugon sa 
disenteng pamumuhay, at walang 
kaseguruhan,” ani Soluta.

“Kung tutuusin, marami pa 
ang mawawalan ng hanapbuhay, 
lalo sa hanay ng empleyado ng 
mga ahensiya ng gobyerno na 
isasapribado,” dagdag pa niya.

Alternatibong tinatanaw
Tinataguriang malaki ang papel 

ng kilusang paggawa sa pagharap 
at paglaban sa neoliberal na mga 
polisiyang nagpapahirap hindi 
lamang sa mga manggagawa, kundi 
sa buong sambayanan. Nakita, 
halimbawa, sa mga pag-aalsang 
bayan sa Gitnang Silangan at 

Hilagang Aprika ang pamumuno ng 
organisadong mga manggagawa.

Ang ganitong daluyong ng 
protestang masa ang nais abutin at 
pamunuan ng kilusang paggawa sa 
bansa. Sa Mayo 1, Pandaigdigang 
Araw ng Paggawa, pangungunahan 
nito ang kilos-protesta ng sampu-
sampung libong katao sa National 
Capital Region at mahigit 
isandaang libo sa buong bansa, para 
sa dagdag-sahod at pagpapababa sa 
presyo ng mga bilihin.

“Mahalaga rito ang pagpapataas 
ng kamalayan ng mga mamamayan. 
Bakit mababa ang sahod? Bakit 
mataas ang presyo ng mga bilihin? 
Dapat ilinaw na ito ay dahil sa 
neoliberalismo at imperyalismo, at 
kailangan ang anti-imperyalistang 
pakikibaka,” diin ni Soluta.

Sa buong mundo, maraming 
manggagawa ang naghahanap ng 
alternatibo sa kaayusang neoliberal. 
At umano’y natatagpuan nila ito sa 
anti-imperyalistang pakikibaka.

“Napapanahon, dahil sa tindi 
ng krisis, na tumanaw ang mga 
manggagawa na kamtin ang lipunan 
na maglilingkod sa kanyang interes 
– at ’yun ang lipunang sosyalista. 
Kasi ang layunin talaga ng mga 
manggagawa ay palayain ang 
kanyang uri sa mga umaalipin sa 
kanila, sa sistemang sahuran na 
pinag-uugatan ng pagsasamantala,” 
ayon kay Soluta.

Sa halip na humina sa harap ng 
mga atake, lumalakas ang adhikaing 
ito ng kilusang paggawa. 



IV.

Narinig ko ang balita.
Nalungkot ako.
Pagkatapos,
nagalit ako.
Kaya ako nakatula.
Marahil,
sa pagitan ng
lungkot at galit ay
ang tula:
ang pag-ibig.

Ang nalulungkot
ay nakakagawa ng tula.
Ang nagagalit
ay nakakagawa ng tula.
Ngunit ang pinakamagandang tula
ay ang tula ng pag-ibig.

I.

Ang Overseas Workers Welfare Administration (OWWA)
ay kumukolekta ng $25 sa bawat nakarehistrong OFW.

Itinatakda ng Migrant Workers Act na P100 million
dapat ang ilaan para sa legal assistance ng mga OFW.

Bago maupong pangulo, P50 milyon
ang pondo na inabutan ni Pangulong Aquino
para sa legal assistance ng mga OFW.
Ngayong 2011,
ang budget na nakalaan dito ay P27 milyon.

II.

Tatlong taon nang nakakulong
sa China si Sally Ordinario-Villanueva.
Nitong huling buwan o tatlong araw lang ba,
bago siya bitayin,
nalaman ng mga kinauukulan na siya
ay niloko at nagamit lamang
ng mga sindikato ng droga at kriminal?

III.

Remittance ng mga OFW mula sa Mainland China noong 2008:
4,669 US dollars
Remittance ng mga OFW mula sa Mainland China noong 2009:
12,937 US dollars
Remittance ng mga OFW mula sa Mainland China noong 2010:
21,596 US dollars.*

Kabuuang remittance ng mga OFW sa bansa noong 2008:
16,426,854 US dollars
Kabuuang remittance ng mga OFW sa bansa noong 2009:
17,348,052 US dollars
Kabuuang remittance ng mga OFW sa bansa noong 2010:
18,762,989 US dollars.

Contemplacion sa Ordinario ni Richard Gappi

Si Richard Gappi ay progresibong 

makata at mamamahayag mula 

Angono, Rizal. Dati siyang editor 

ng Manila East Watch at Philip-

pine Collegian sa UP Diliman. 

Miyembro rin siya ng Neo Angono 

Artists’ Collective.

“Ka Bel” nasa DVD na! 
umorder ng kopya!

Kung may isang Pilipino na nararapat isapelikula ang 
buhay, ito si Crispin ‘Ka Bel’ Beltran, lider-obrero, 

kongresista, at beteranong aktibista...Dramatisasyon ang 
ginamit ng pelikula para ipakita ang maaagang yugto ng 
buhay ni Ka Bel, mula sa pagtulong niya sa pangingisda 
at pagsasaka para itaguyod ang kanilang pamilya, hang-
gang sa kanyang pagkamulat sa mga isyung manggagawa 
bilang taxi driver. Kasabay nito ang mga panayam sa mga 
kapamilya, katrabaho, at tinulungang mga manggagawa 
ni Ka Bel.”

“

Para umorder ng kopya, maaaring makipag-ugnayan 
kay Jun Ressurrecion ng Mayday Multimedia, sa 
telepono bilang (02)4660062. O mag-email ng order 
ng dVd sa mayday.philippines@gmail.com

Mayday MultiMedia

Mula sa rebyu ng pelikulang “ka Bel” sa Pinoy Weekly Online

Bayad Na PaTaLaSTaS
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