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H
abang sinusulat ang 
editoryal na ito, idineklara 
ng global corporate media 
ang muling pagwagi 
ni Barack Obama sa 

eleksiyon sa Estados Unidos para sa 
pangalawang termino bilang pangulo ng 
nangungunang imperyalistang bansa sa 
mundo.

Bagamat may iilang progresibong 
Amerikano ang nagalak sa pagkatalo 
ng konserbatibong si Mitt Romney, 
malinaw sa sinumang nagsusuri sa 
apat-na-taong rekord ni Obama: Halos 
walang pinag-iba ang patakaran ng 
mga Republikano (tulad ni George W. 
Bush) sa mga Demokrata, kapwa sa 
usaping panlabas at domestikong mga 
isyu. 

Sa maraming aspekto, mas malala 
o malupit pa si Obama kaysa kay Bush 
o Romney. Patuloy na kinakatawan 
ni Obama ang 1% na naghaharing uri 
sa Amerika na nagtutulak ng ibayong 
pagkonsentra ng yaman sa nasabing 
bansa—habang patuloy ang paglala ng 
kawalan ng trabaho, pagbulusok ng 
sahod ng mga manggagawa, pagkawala 
ng mga serbisyong panlipunan ng 
mayorya ng mga mamamayang 
Amerikano.

At para lalong mapiga ang merkado 
ng Asya-Pasipiko, nauna nang inilatag 
ni Obama ang intensiyong paigtingin 
ang pampulitikang presensiya ng 
Amerika sa naturang rehiyon. Sa harap 
ng lumalakas na impluwensiya ng Tsina 
sa Asya-Pasipiko, nagkukumahog ang 
US na dagdagan ang tropang militar 
nito sa lugar. Ang target ni Obama: 
Mailagay ang 60% ng barkong 
pandigma nito sa Asya. 

Inaasahan ding paiigtingin ni Obama 
ang mga kasunduan sa kalakalan tulad 
ng Trans-Pacific Partnership (TPP) na 
magbubukas ng mga merkado para sa 
malalaking negosyo ng US. 

Tiyak na isa sa pinakaunang 
pumalakpak at pumila sa mga bumati 
kay Obama ay si Pang. Benigno Aquino 
III ng Pilipinas. Sa mahigit dalawang 
taon ni Aquino sa puwesto, parang tuta 
sa amo nito na nagpasikat si Aquino sa 
gobyerno ng US:  mulang pagtalima sa 
neoliberal na mga dikta  sa ekonomiya 
tulad ng Private Public Partnerships 
at unti-unting pag-abandona sa 
serbisyong panlipunan tulad ng 
edukasyon at kasulugan, hanggang 

Mandarambong pa rin ang US

pagsilbing pangunahing chearleader 
ng bawat barko, eroplano, drone at 
tropang Kano na lumapag sa Pilipinas. 
Sumunod si Aquino sa padron ng 
mga presidenteng Pilipino na himod-
pundilyo sa nakaupong presidente 
sa US para makakuha ng suporta sa 
kanilang rehimen.

Sa Pilipinas, isa sa tinatarget ng US 
at malalaking korporasyon, bangko at 
pampinansiyang oligarkiya nito ang 
lumalaking remitans ng mga migranteng 
Pilipino. Sa pamamagitan ng United 
Nations at mga plataporma nito tulad 
ng Global Forum on Migration and 
Development, inilalatag na ang mga 
kondisyon para mas episyenteng 
pagkakitaan ang pinaghihirapang 

remitans ng migranteng Pilipino at mga 
migrante ng iba pang mahihirap na 
bansa sa mundo.

Tanging ang pambansang kilusan 
na nagbubuklod sa inaaping mga uri 
ng lipunang Pilipino ang makakapigil 
sa plano ng imperyalismong US sa 
Pilipinas. Sa militanteng paglaban 
kontra sa mga patakarang tulak din 
ng US – tulad, halimbawa, ng two-
tiered wage system na nagsasadlak sa 
mga manggagawa sa napakababang 
sahod, ng pagsasapribado ng mga 
pampublikong ahensiya at serbisyo, o 
ng kawalan ng kawalan ng pambansang 
industriyalisasyon at tunay na reporma sa 
lupa – nakakapag-ambag ang iba’t ibang 
sektor sa nilalayong pagpapabagsak 

ng  imperyalismo. Pinakamalakas 
na bigwas sa papet na estado ng 
impereyalismo ang rebolusyonaryong 
armadong pakikibaka na nakadirekta sa 
paglansag sa buong mapagsamantalang 
naghaharing sistema sa bansa.

Ibayong paiigtingin pa ang armadong 
panunupil ng reaksiyunaryong 
gobyerno para mapigilan ang paglaban 
sa imperyalismo at papet nito. Kahit 
pagkatapos ng termino ng kasalukuyang 
mga tagapamandila ng reaksiyonaryong 
sistema na sina Aquino at Obama, 
lalong titindi ang kontradiksiyon sa 
pagitan ng iilang naghahari-harian at 
ng sambayanan. 

Tiyak na dudulo ito sa pagwawagi ng 
inaaping mga mamamayan.
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ABOUT THE COVER
Titled “A Body’s Prelude,” the digital 
art used for the cover, by Tom 
Estrera III, is originally about 
torture and human rights 
abuses during the US-Marcos 
dictatorship. It depicts a 
woman with more than two 
arms, hugging herself -- an 
appparent victim of abuse. 
The arms depict the terror 
experienced by victims of torture. 
PW, with permission and help 
from the artist, decided to use the 
image to depict abused migrant 
workers.  
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Ipinatupad ng gobyerno noong 
Nob. 1 ang P10 dagdag sa cost of 
living allowance (COLA) ng mga 
manggagawa.  Pero sa araw ng 

mga patay na ito, mistulang pinatay 
din ng administrasyong Aquino ang 
anumang umento sa susunod na limang 
taon.

Huling installment ang P10 sa P30 
COLA na inaprubahan noong Mayo 
ng Department of Labor (DOLE) at 
ipinatupad noong Hunyo. Sa bagong 
pasahod kasama na ang P10 dagdag, 
magiging P546 ang arawang minimum 
na sahod para sa non-agricultural workers 
at P419 naman sa iba pang sektor 
sa National Capital Region (NCR).  
Magkakaiba ang adjustment ng pasahod 
sa bawat rehiyon batay na rin sa 
inaprubahan ng regional wage boards.

Kasabay ng adjustment sa pasahod, 
inamin ng DOLE na ipinaloob na 
rito ang two-tiered wage system, ang 
“reporma” sa pasahod na itinutulak ng 
ahensiya. Ngunit para sa Kilusang Mayo 
Uno (KMU), simula ito ng limang taong 
wage freeze sa ilalim ng bagong sistema.  
“Inililibing ng wage order ang karapatan 
sa living wage ng mga manggagawa. 
Wala nang dagdag-sahod sa susunod 
na limang taon sa bagong sistema ng 
pasahod ng administrasyong Aquino,” 
ani Elmer Labog, tagapangulo ng KMU.

Sabi pa ni Labog,  napakaliit ng 
P426 na sahod kahit pa idagdag ang 
P30 na COLA. Malayo umano ito sa 
tinatawag na family living wage na P993 

sa NCR, ayon sa pag-aaral ng Ibon 
Foundation noong Abril 2011.

‘Libing wage’, two-tiered wage
Ayon sa KMU, bahagi ang 

bagong iskema ng pasahod sa 
patakarang pambabarat sa sahod ng 
mga manggagawa na ipinatupad ng 
administrasyong Aquino. 

Mas pabababain nito ang sahod 
para lamang maka-engganyo ng 
mamumuhunan na makakuha ng mas 
malaking tubo.  “Sa halip na tugunan 

ang panawagang makabuluhang dagdag 
sahod, ibinigay ni Aquino itong bagong 
iskema ng pasahod na sa katotohanan 
ay iskemang wage freeze at pagkaltas pa 
sa arawang sahod,” ani Labog.

Two-tiered wage system ang bagong 
sistema ng pasahod na inaasahan ng 
DOLE na maipatupad sa buong bansa 
sa susunod na taon. May dalawang 
bahagi o baitang ang sistema. Una 
ang floor wage na itinatakda ng mga 

regional wage board batay umano sa 
poverty threshold, average na sahod at 
kondisyong sosyo-ekonomiko kada-
rehiyon. Ibibigay ang floor wage sa mga 
bagong pasok na manggagawa at sa 
mga tinatawag na ‘low-skilled workers’.   

Ayon sa DOLE, layunin ng 
floor wage na protektahan ang mga 
manggagawa, laluna’t maraming 
kompanya ang di nagbibigay ng 
minimum wage.  Ang problema,  ang 
isa sa mga pinagbatayan sa pagkuha ng 
floor wage na poverty threshold (halaga na 

kailangan ng isang tao para mabuhay 
kada araw) ay binawasan—mula sa P52, 
ginawang P46.  

Sa ikalawang bahagi o baitang, 
inaasahan ng DOLE na ipapatupad ng 
mga kompanya ang productivity-based 
pay dahil boluntaryo ang pagtalima 
rito. Nakabatay ito sa produktibidad 
o performance ng mga manggagawa at 
itatakda ito ng itatayong productivity 
committee sa bawat kompanya. Pero 
di tiyak ang halagang ibibigay sa mga 
manggagawa; nakabatay ito sa bawat 
performance ng mga manggagawa. Ibig 
sabihin, hindi ito fixed at maaari itong 
magbago sang-ayon sa kagustuhan ng 
kapitalista o employer.  

“Magiging mas masahol ang hirap 
at gutom ng mga manggagawa dahil sa 
pagkaltas sa sahod sa ilalim ng two-tiered 
wage system. Ilalapit nito ang aming mga 
pamilya sa kamatayan,” sabi naman ni 
Roger Soluta, pangkalahatang kalihim ng 
KMU, sa kanilang piket sa pagbubukas 
ng Kongreso noong Nobyembre 5.

Ibinigay na halimbawa ng KMU 
ang Calabarzon, na isa sa 11 rehiyon 
na naunang nagpatupad ng naturang 
sistema. Mula sa P337 na minimum 
na sahod, ginawa itong P255 (floor 

wage).  Samantalang itinakda naman 
ng DOLE na magkakaroon ng P2 
hanggang P90 dagdag-sahod para sa 
mga manggagawang tumatanggap 
ng mas mababa sa P255, na ibibigay 
sa loob ng limang taon. Gayundin, 
sa mga tumatanggap ng mas mataas 
sa minimum, nagtakda ang ahensiya 
ng P12.50 na conditional temporary 
productivity allowance.  

“Ang kailangan ng manggagawa’y 
makabuluhang dagdag-sahod, di 
pagpigil sa umento,” ani Labog.

Dagdag  ni Labog, sa halip na 
ipatupad ang bagong iskema ng 
pasahod, dapat isabatas ang panukalang 
P125 dagdag-sahod na matagal nang 
nakabinbin sa Kamara at Senado. 
Kinuwestiyon din ng grupo ang 
legalidad ng nasabing iskema sa Korte 
Suprema.

Samantala, pinalalaganap ng KMU 
sa mga miyembrong unyon at malawak 
na bilang ng mga manggagawa ang 
kaalaman hinggil sa mga panganib 
ng two-tiered wage system. Patuloy din 
nilang ikinakasa ang mga protesta, para 
ipakitang buhay sila at lumalaban. 

Sa kabila ito ng mga hakbang ng 
pamahalaan na patayin sila sa gutom at 

Living wage o ‘libing wage’?

Tuso ang mga tagapakulo ng 
rehimen. May bagong iskema 
ito para panatilihing mababa, at 
pababain pa lalo ang sahod ng 
mga manggagawa. Ni Macky 
Macaspac

Halip na ipatupad ang bagong iskema ng 
pasahod, dapat isabatas ang P125 dagdag-sahod na 

dekada nang nakabinbin sa Kongreso
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Sobrang singil sa SSS, pinababalik
GSIS pinaiimbestigahan din

NANAWAGAN ng refund ang mga 
kawani ng gobyerno sa P789-Milyong 
sobrang singil ng Social Security 
System (SSS) sa mga miyembro nito sa 
taong 2011, sang-ayon sa pag-aaral ng 
Commission on Audit. 

“Sobra-sobra” na raw ang singil sa 
interes ng salary loans at nararapat nang 
agarang ibalik ito sa mga manggagawang 
hinuthutan ng nasabing sobrang singil, 
sabi ng alyansang Pro-Fund.

Binubuo ang Pro-Fund  ng Kilusang 
Mayo Uno (KMU), Confederation for 
Unity, Recognition and Advancement 
of Government Employees (Courage), 
Migrante International, NAFEDA, 
Water (alyansa ng mga kawani sa sektor 
ng patubig), at independiyenteng mga 
unyon ng mga manggagawa mula sa 
pribado at pampublikong sektor.

“Ang dapat gawin ng SSS ay 
agarang mag-refund. Pag-aari ng 
mga manggagawa ang P789-M at 
dapat maibalik ito sa kanila sa lalong 
madaling panahon,” ayon kay Elmer 
Labog, tagapangulo ng KMU. 

Ayon naman kay Ferdinand Gaite, 
pangulo ng Courage, kailangan ding 
imbestigahan ang SSS sa naunang mga 
taon bago 2011. 

Ito’y para higit na malaman kung 
saan napupunta ang awtomatikong 
kinakaltas sa kanilang sahod noong 
nakaraang mga taon. 

Dapat ding imbestigahan ang 
Government Service Insurance 
System (GSIS) dahil sa pagkabigo 
nitong i-update ang kanilang database at 
rekord. Maaari rin umanong sumobra 
ang singil nito mula sa kanilang mga 
miyembro, ayon kay Santi Dasmarinas 
Jr., first vice president ng Courage. 

Dagdag ni Gaite, nananatiling sakit 
sa ulo ng mga kawani ang aniya’y mga 
problemang iniwan ni Winston Garcia, 
dating chief executive officer ng GSIS. 

Kung magpapatuloy umano ang 
kasalukuyang proseso, tiyak na mas 
maraming mga miyembro ang patuloy 
na mahuhuthutan ng di-makatwirang 
mga kaltas na awtomatikong tinatanggal 
sa mga manggagawa.

 “Hindi namin maiwasang isipin na 
hindi lang ito malaking pagkakamali,” 
pagtatapos ni Labog. 

KINUWESTIYON ng mga 
manggagawang bukid sa ilalim ng 
Alyansa ng mga Manggagawang Bukid 
sa Asyenda Luisita (Ambala) at United 
Luisita Workers’ Union (ULWU) ang 
inilabas na preliminaryo at probisyunal 
na listahan ng Department of Agrarian 
Reform (DAR) na naglalaman ng mga 
benepisyaryo sa Hacienda Luisita. 

Ayon sa kanila, marami sa mga 
manggagawang bukid na nasa 
probisyonal na listahan lamang ay 
kuwalipikado pero “itinali (ng DAR) 
sa mga teknikal na usapin” tulad ng 
kakulangan ng dokumento. 

“Bakit karamihan sa mga 
kuwalipikadong manggagawang bukid 
ay paulit-ulit na hinihingan ng mga 
dokumento? Malinaw na ito’y delaying 
tactics para hindi mapasama sa pinal 
na listahan ng mga benepisyaryo ang 
kuwalipikadong mga manggagawang 
bukid na kabilang sa 1989 MOA 
petitioner noong 2004,’’ ani Florida 

Sibayan, ikalawang tagapangulo ng 
Ambala.

Sinabi pa ng grupo na pagyurak 
sa kanilang sakripisyo at matagal na 
pakikibaka ang pagbalewala sa kanilang 
karapatan sa lupa dahil lang sa mga 
rekisitong DAR mismo ang nagtakda. 

Lumabas din sa kanilang pagsusuri 
na karamihan sa mga nasa probisyunal 
na listaha’y mga aktibong kasapi ng 
Ambala at ULWU na lehitimong 
manggagawang bukid at nakikibaka 
para sa lupa. 

Samantala, karamihan naman sa 
mga nakasama sa preliminaryong 
listaha’y di lehitimong manggagawang 
bukid na mismong naninirahan sa 
baryo at empleyado lamang sa opisina 
ng pamilyang Cojuangco-Aquino.  

“Sa ibang baryo, may 
mga nakalistang hindi naman 
manggagawang bukid kundi nag-aalaga 
lamang ng mga manok at kabayo 
ng pamilyang Cojuangco-Aquino o 

kaya’y nagtatrabaho sa golf course at 
kasambahay ng pamilyang Cojuangco-
Aquino,” ayon pa sa grupo.

Naniniwala ang Ambala at ULWU na 
isa na naman itong pagmamaniobra ng 
mga Cojuangco-Aguino para mapanatili 
sa kanila ang lupa. 

Matatandaang dinesisyunan ng Korte 
Suprema na ipamahagi na ang lupang 
inaangkin ng pamilya ni Pangulong 
Aquino noon pang Abril 2012.

“Hanggang sa kasalukuyan, tuluy-
tuloy pa rin ang mga maniobra’t pakana 
ng pamilyang Cojuangco-Aquino 
para panatilihin ang kanilang kontrol 
sa Hacienda Luisita,” ani Lito Bais, 
tagapangulo ng ULWU.

Nanawagan din ang Ambala at 
ULWU sa iba’t ibang sektor sa bansa na 
kondenahin ang ginagawa ng DAR sa 
dikta ni Pangulong Aquino at labanan 
ang pakana ng pamilya ng pangulo na 
mabawi ang lupa ng Hacienda Luisita. 
Soliman A. Santos

DAR, muling nagmamaniobra para 
patagalin pamamahagi ng Luisita?

NI PHER PASION

NAGKAISA ang mga manggagawa sa pampubliko at pribadong sektor, sa pangunguna ng Confederation for Unity, Recognition and 
Advancement of Government Employees o Courage, at Kilusang Mayo Uno o KMU, para hilingin ang imbestigasyon sa pondo ng 
SSS at GSIS. PHER PASION
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Extrajudicial Killing 
Enforced Disappearance
Torture 
Rape
Frustrated Extrajudicial Killing
Illegal Arrest without Detention
Illegal Arrest and Detention
Illegal Search and Seizure 
Physical Assault and Injury 
Forced Eviction/Demolition 
Violation of Domicile 
Destruction of Properties
Divestment of Properties
Forced Evacuation
Threat/Harassment/Intimidation
Indiscriminate Firing
Forced/Fake Surrender
Forced Labor/Involuntary Servitude
Use of Civilians in Police and/or Military 

Operations as Guides and/or Shield
Use of Schools, Medical, Religious 

and Other Public Places for Military 
Purpose

Restriction or Violent Dispersal of Mass 
Actions, Public Assemblies and 
Gatherings

Violation No. of victims

114
12
70
3*

127
223
224
200
192

8,266
369

7,699
268

29,613
22,173

6,727
45

 162
296

17,277
 

2,399

 
Violation of Civil & Political Rights under the 
Noynoy Aquino Gov’t 
(July 2010 to September 2012)
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Masaker. Pamamaslang. 
Pananalakay at pananakop sa 
mga komunidad. 

Ito ang naging hitsura ng programang 
kontra-insurhensiya ng administrasyong 
Aquino na Oplan Bayanihan. Sa 
Mindanao, sunud-sunod ang mga kaso 
ng pang-aabuso ng karapatang pantao, 
mula sa pananalakay sa mga komunidad 
ng mga katutubo sa Surigao del Sur 
at iba pang probinsiya, hanggang sa 
pamamaslang sa mga lider-katutubo.

Sa kabila nito, nagawa pang ihayag 
ng bagong hepe ng Philippine Army 
na si Lt. Gen. Emmanuel Bautista na 
“maganda na ang rekord sa karapatang 
pantao ng Army ngayon,” at wala na 
raw na Jovito Palparan sa Army ngayon 
– patungkol sa tinaguriang “berdugo” 
na tagapagpatupad ng madugong 
programang kontra-insurhensiya ng 
nakaraang administrasyong Arroyo.

Pero ipinakikita ng mga kaganapan 
sa Mindanao, gayundin sa Timog 
Katagalugan at iba pang lugar sa bansa, 
na umiigting lang ang mga abuso, ayon 
kay Cristina Palabay na pangkalahatang 
kalihim ng Karapatan.

Sa tala ng Karapatan, mula Hulyo 
2010 hanggang Setyembre 2012, 
umabot na sa 114 katao ang biktima ng 
pampulitikang pamamaslang--kasama 
rito sina Leonard Co, Fr. Fausto “Pops” 

Oplan Bayanihan:
Pandarahas sa sibilyan
Malayo sa ipinipinta ni Army Chief Gen. Emmanuel 
Bautista na malinis na raw ang rekord sa karapatang 
pantao ng Army, tumitindi ang mga atake ng militar 
sa mga sibilyan sa Mindanao at iba pang lugar. Pinoy 
Weekly Staff

mga bangkay para puwersahing sumuko 
si Daguil. 

“Napag-alaman ng fact-finding mission 
na nagtamo ng tama ng bala sa ulo ang 
mga biktima,” sabi pa ni Ogan.

 Iginigiit ng militar na napaslang 
ang mga biktima dahil sa engkuwentro 
ng Army at ng mga gerilya ng New 
People’s Army. Pero malinaw sa inisyal 
na mga imbestigasyon na hindi ito ang 
nangyari.

Dahil sa pag-iingay ng mga 
grupong pangkarapatang pantao sa 
mga abusadong 27th Infantry Battalion 
ng Army na pumaslang sa mag-inang 
Capion, napilitan ang Army na ilipat 
ito. Pero palitan lang nila ng 39th IB 
ang militar na nakapakat sa eryang 
Kiblawan-Tampakan-Columbio.

At kahit ang yunit na ito, ayon kay 
Palabay ng Karapatan, ay may rekord 
ng pamamaslang. “Nababahiran din ng 
dugo ang 39th IB dahil ito ang yunit 
na responsable, kasama ang kadikit na 
grupong paramilitar, sa pagpaslang sa 
mag-amang sina Rudy Yalon-Dejos, 50, 
at Rody Rick, 26,” paliwanag ni Palabay. 
“Parehong nakitang patay ang dalawa 
na may tama ng bala at saksak sa loob 
ng bahay nila noong Peb. 27, 2011.” 

Tulad ni Juvy, mula rin sa tribong 
B’laan sa Sta. Cruz, Davao del Sur ang 
mag-amang Dejos.

Marami pang kaso
Maliban sa naganap sa Tampakan, 

laganap din ang pananakop sa 
mga komunidad ng mga katutubo 
at magsasaka. Patuloy din ang 
pamamaslang, tulad ng pagpatay noong 
Oktubre 3 sa lider-katutubo na si Gilbert 
Paborada, 47. Naging aktibo rin si 
Paborada sa paglaban sa pangangamkam 
ng lupa ng isang plantasyong palm oil sa 
Opol, Misamis Oriental.

Sa isang pahayag sa midya, 
kinondena ng Pesticide Action Network 
Asia and the Pacific (PAN-AP), isang 
nongovernment organization na nakabase 
sa Malaysia, ang pagbaril kay Paborada 
sa kanyang tinutuluyang safehouse sa 
Cagayan de Oro City. Nauna nang 
napilitan umano si Paborada na lisanin 
ang Opol dahil sa mga banta sa kanyang 
buhay.

Limang beses na binaril si Paborada 
ng pinaghihinalaang mga militar habang 
pababa siya ng motorsiklo sa Brgy. San 
Nicholas, Puntod.

Malinaw, ayon sa Karapatan, na 
bahagi pa rin ng Oplan Bayanihan – na 
pangunahing sinulat pa ni Bautista – ang 
paggamit ng dahas sa mga sibilyan.

Tentorio, Wilhelm Geertman, at marami 
pang iba.

“Sinasabi lang ito ni Bautista para 
patahimikin kami, at linlangin ang 
mga Pilipino,” ani Ernan Baldomero, 
pangalawang tagapangulo ng Hustisya, 
grupo ng mga kaanak ng mga biktima 
ng paglabag sa karapatang pantao. 
“Bahagi pa rin ng Oplan Bayanihan ang 
pagpaslang sa itinuturing nilang mga 
kaaway ng gobyerno. Walang habas pa 
rin ang pag-atake ng mga militar sa mga 
komunidad.” 

Si Ernan ay anak ni Fernando 
Baldomero, na pinaslang noong 
Hulyo 2010—ang unang biktima ng 
pampulitikang pamamaslang sa ilalim 
ng administrasyong Aquino.

Walang nagbago, lumala pa
Mga komunidad ng mga sibilyan 

sa Mindanao ang ilan sa pinaka-
nakararamdam ng mga abuso  ng militar 
sa ilalim ng Oplan Bayanihan. 

Pinakahuli na rito ang masaker sa 
pamilya ng lider-katutubo sa Tampakan, 
South Cotabato noong Oktubre 18. 

Babaing lider-katutubo si Juvy Capion 
na kasama ang asawang si Daguil ay 
aktibo sa paglaban sa operasyong open-
pit mining ng Xstrata-Sagittarius Mines 
Inc. (SMI) sa lugar.

Napaslang sa atake ng militar sa 
kanilang bahay si Juvy at mga anak 
niyang sina John, 8, at Jorge, 13. Sugatan 
naman ang 5-anyos na si Vicky Capion, 
bunsong anak ng mag-asawang Capion.

Sa fact-finding mission ng iba’t 
ibang grupo sa pangunguna ng Social 
Action Center ng Diocese ng Marbel 
at Karapatan, napag-alaman sa mga 
kapitbahay ng mga biktima na dumating 
ang mga elemento ng 27th Infantry 
Batallion ng Army sa Sityo Datal-Alyong, 
Barangay Danlag, Tampakan bandang 
alas-sais ng umaga noong Oktubre 18. 
Agad umanong pinaputukan ng mga 
militar ang bahay ng mga biktima. 

Agad na namatay sina Juvy, John at 
Jorge.

Dagdag pa ng grupo, kinaladkad ng 
militar ang mga bangkay ng biktima at 
pinagbawalan ang ibang kamag-anak na 
makuha ang mga ito. Ginamit din ang 

KO
NT

RI
BU

SY
ON

LATHALAIN

Si Juvy Capion, matapang na lider-katutubo, at mga anak niya.
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Maralita ng Lungsod Quezon, 
Saan ka pupunta?

Slum-free QC. Lungsod na walang 
maralita: ito ang unti-unting 
ipinatutupad sa Quezon City. 
‘Yun lamang, hindi ito ganoon 

kadali.
Sa Sityo San Roque, North Triangle, di 

basta-basta mapaalis ang mga maralitang 
matagal nang naninirahan. 

Mahigit dalawang taon na simula 
nang unang labanan ang mga taga-
San Roque kontra sa demolisyon. 
Idedebelop ng Ayala Land Corporation 
ang 29-ektaryang lupaing sakop ng QC 
Central Business District, isang Public-
Private Partnership (PPP) ni Pangulong 
Aquino.

Inilunsad ng Ayala at National 
Housing Authority noong Hulyo ang 
Vertis North sa San Roque—pagtatayo 
ng komersiyal at residensiyal na mga 
establisimyento, call centers at hotel. 
Walang lugar dito ang maralita.

Pero tila wala rin silang lugar sa 
relokasyon sa Montalban, Rizal. “Wala 
namang nagbago sa alok na pabahay 
ng gobyerno. Nananatili itong walang 
kabuhayan at malayo sa trabaho,” ani 
Jocy Lopez, isang lider sa San Roque.

1.7M apektado
Katunayan, ayaw na sana tumanggap 

ng bagong relocatees sa Montalban. Walang 
kakayahan ang lokal na pamahalaan na 
serbisyuhan sila. Pero noong Oktubre, 
nagbigay ang QC Government ng P30-
Milyong financial assistance sa pamahalaan 
ng Rodriguez—indikasyong gagawin ni 
QC Mayor Herbert “Bistek” Bautista 
ang lahat para maipatupad ang “slum-free 
QC.”

Sa dokumentong Housing and 
Resettlement Policies of the Bautista 
Administration noong 2010, nakasaad 
na 43% ng mga residente sa Quezon 
City ang informal settlers. Umaabot ito 
sa 234,104 na pamilya o 1.17 milyong 
katao, na may 188,390 tirahang gustong 
ipademolis ng gobyerno.

Tinukoy ng lokal na pamahalaan 
sa dokumento ang 26 na maralitang 
komunidad na “priority areas for clearing.” 
Kasama rito ang nasa delikado umanong 
lugar, at nasa lupain ng gobyernong 
gustong “idebelop,” tulad ng QC 
CBD, South at West Triangle, at Brgy. 
Damayang Lagi.

Tanong ng mga maralita: Saan sila 
pupunta? Paano sila mabubuhay sa 
pupuntahan?

Negosyong pabahay
Halos kalahati ng 10,000 residente 

ng San Roque ang lumipat sa mga 
relokasyong alok ng gobyerno sa Rizal 
at Bulacan. Kasama nila ang libu-libong 
maralita mula sa dinemolis o idedemolis 
na mga komunidad sa Kamaynilaan. 

Gutom ang dinatnan ng mga maralita 
sa relokasyon dahil walang trabaho’t 
hanapbuhay. Marami ang bumabalik sa 
kanilang pinagmulan, o sa iba pang lugar 
sa lungsod. 

Sa kabila nito, pinipilit ng pamahalaan 
ng QC ang malalayong relokasyon. 
Nasa dokumento nito na “15-30 minutos 
lamang” mula sa Quezon City ang Rizal 
at Bulacan, at nananatiling mahusay 
(“viable”) na relokasyon ang mga lugar na 
ito.

“Pamasahe pa lang, pang-ulam na 
sana,” ani Ligaya Abamo ng Brgy. Payatas 
Dos, na nangangakong hindi kailanman 

magpapa-relocate sa Montalban.
Nakaambang idemolis ang Payatas 

Dos. Nitong Hulyo 30, pinatawag ang 
mga residente sa QC Hall: Gigibain na 
raw ang kanilang tirahan. “Pagagandahin” 
daw ng lokal na pamahalaan ang lugar. 
Itatayo ang Bistekville 5, isang diumano’y 
low cost at socialized housing.

Ipinagmamalaki ni Bautista ang 
Bistekville na ipinangalan pa niya sa sarili. 
Sa isang banda, ibinunga ito ng paggiit ng 
mga maralita ng relokasyong malapit sa 
kanilang hanapbuhay sa lungsod.

Pero ayon sa Kalipunan ng 
Damayang Mahihirap (Kadamay), 
hindi ito serbisyong pabahay, kundi 
“negosyong pabahay.” Maralita pa ang 
gustong pagkakitaan ng gobyerno.

Di maka-mahihirap
Kabilang si Teresa Robilo sa mahigit 

300 pamilya sa Sityo Looban, Brgy. 
Kaligayahan, Novaliches na pinalayas 
para tayuan ng Bistekville 2. Sugatan ang 
marami sa demolisyon noong nakaraang 
taon. 

Pero nanatili si Teresa, at napilitan 
lamang mag-relocate noong Mayo dahil 
nakatayo na ang bagong mga yunit. 
“Kung hindi mo kasi gigibain ang bahay 
mo, sila ang gigiba,” aniya.

Nakipagsosyo ang gobyerno sa 
Phinma Properties Inc. para sa Bistekville 
2. Pero di kayang tumira ng mga maralita 
rito. Umaabot sa P2,600 kada buwan 
sa loob ng 30 taon ang amortisasyon. 
Kailangan ding kumikita ng P8,000 kada 
buwan at dapat may SSS at Pag-ibig 
ang mga “benepisyaryo.” Higit ito sa 
kakayahan ng karamihan sa kanila.

Halimbawa nito ang asawa ni Ligaya, 
isang kolektor ng basura sa Payatas Dos 
na di-regular ang trabaho at kumikita 
ng P180 kada araw. “Hindi talaga 
makatao ang gagawin nila… imbes na 
pangkabuhayan ang ibigay, ikaw ang 
gagawing hanapbuhay,” aniya.

Ngayong taon, sinimulan ding 
kolektahin ng lokal na pamahalaan ang 
0.5% na Socialized Housing Tax mula 
sa mga may-ari ng lupa sa QC. Ito ang 
gagamitin sa pagtatayo ng hanggang 
siyam na Bistekville.

Nangangamba ang Kadamay na 
hindi gagamitin ang buwis para sa tunay 
na low cost at socialized housing, kundi para 
sa mga PPP.

Ipinangako mismo ni Bautista sa mga 
negosyante na may malaking kita sa 
pabahay at relokasyon sa pamamagitan 
ng amortisasyon, pagtaas ng property value 
ng idedebelop na lupa, at pagtatayo ng 
mga komersiyo.

Paglaban
Di naman hahayaan ng mga maralitang 

basta na lamang walisin sila sa kanilang 
komunidad. Anila, mananatili sila 
hangga’t walang makataong relokasyon at 
pabahay na maiaalok ang gobyerno.

Idinaos kamakailan ang isang QC-
Wide Summit kontra demolisyon. 
Kasabay nito, umuusbong ang maraming 
porma ng paglaban sa mga komunidad at 
sa relokasyon. 

Sa Payatas Dos, isang pestisyon ng 
pagtutol sa Bistekville ang pinaiikot ng 
mga residente, kabilang na si Ligaya. 

Biktima ng matinding bahang dulot 
ng hanging habagat, naipaglaban nina 
Teresa ang pananatili sa mga yunit sa 
mas mataas na lupa, matapos salantain 
ng baha ang tinitirhan sa Montalban.

Noong Oktubre 30, araw na 
binantaan na muling idemolis ang San 
Roque, nagbarikada ang maraming 
maralita. Di natuloy ang demolisyon. At 
hangga’t walang ibang mapupuntahan, 
tuloy ang laban. 

LATHALAIN

Sa patakaran sa pabahay at 
relokasyon sa Quezon City, 
tinataboy o pinagkakakitaan 
lamang ang maralita. Ni Ilang-
Ilang D. Quijano

MACKY MACASPAC

Pinagbabato ng 
mga maralita ng San 
Roque ang karatula 
ng Ayala Corp. na 
siyang nagpapataboy 
sa kanila mula sa 
mga tirahan nila sa 
North Triangle, QC. 
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Inilabas noong Oktubre 1, 
binibigyang pahintulot ng AO 31 
ang lahat ng ahensiya ng gobyerno 
na magtaas ng mga singil at bayarin 

sa kanilang mga serbisyo.
Sa 2013 Budget of Expenditures and 

Sources of Financing (BESF) nakasaad 
na inaasahan ng Department of Budget 
and Management na tataas nang 2% 
o P1.5-Bilyon ang non-tax collections 
ng gobyerno para sa mga bayarin 
sa susunod na taon mula sa P67.9-B 
patungong P69.5-B sa 2013.

Siyempre, tumututol ang militanteng 
kabataan sa bagong mga pahirap na ito. 
Sinabi ng Kabataan Party-list na ang AO 
31 ay “rurok ng pagiging insensitibo” ng 
administrasyong Aquino sa paghihirap 
ng mga mamamayan. Bago pa nga 
ang utos na ito, di na halos maabot ng 
pinakamahihirap na mga kababayan 
ang mga singil sa mga ahensiya ng 
gobyerno. Lalo pa ngayon. 

Hindi lamang kabataan, pati iba’t 
ibang sektor na umaakses sa iba’t ibang 
serbisyo ng gobyerno, ang apektado. 
Umaalma sila sa bagong pasakit na ito.

Serbisyo, naging komersiyo
Sinabi ni Presidential Spokesman 

Edwin Lacierda na rasonable ang 
pagtataas ng singil sa gobyerno. 
Magreresulta raw ito sa mas maunlad na 

serbisyo-publiko.
Pero matagal nang napatunayang 

hindi kadikit ng taas-singil ang pag-
unlad ng serbisyo. Para  kay Connie 
Bragas-Regalado, tagapangulo ng 
Migrante Party-list, nalubog lamang 
sa utang ang overseas Filipino workers 
(OFW) at kanilang mga pamilya dahil 
sa binabayaran sa gobyerno. 

“Hindi na bago ang mga pamilya 
ng mga magsasaka na nagbebenta o 
nagsasangla ng kanilang lupang sinasaka 
para bayaran ang kinakailangang pre-
departure at placement fees na pawang mga 
labis na sa kasalukuyan,” ani Bragas-
Regalado.

Sa pag-aaral ng Migrante 
International, tinatayang nasa average na 
P26,267 ang nakokolekta ng gobyerno 
sa bawat OFW na pinoproseso ng 
Philippine Overseas Employment 
Administration (POEA) mula 2010. 
Mas mataas ito bago ang 2010 na nasa 
P18,000 lamang kada OFW.

“Kung 4,500 OFWs ang umaalis 
araw-araw, kumikita ang gobyerno sa 
average na P118-Milyon kada araw o 
tinatayang P43.14-B kada taon mula sa 
pagpoproseso ng mga bayarin at iba 
pang gastusin na pinapasan ng mga 
OFW. Sobrang pangongotong, todo-
todong kita ang gobyernong ito mula sa 
mga OFW, at ngayon dadagdagan pa,” 

sabi ni Bragas-Regalado.
Sa bahagi ng kabataan, malinaw 

na indikasyon ang AO 31 ng plano 
ng gobyerno na bawasan ang state 
universities and colleges (SUC) sa bansa.

“Nasa ganitong balangkas kung bakit 
sistematikong binabawasan ng gobyerno 
ang badyet sa edukasyon: Itulak ang 
mga SUC na maging ‘self-sufficient’ sa 
pamamagitan pagtaas ng mga bayarin. 
Sa ganito, nais hatakin ng gobyerno ang 
edukasyon patungo sa interes ng mga 
kapitalista para mapagkakitaan ng mga 
ito,” ani Issa Baguisi, pangkalahatang 
kalihim ng National Union of Students 
of the Philippines. 

Ganito rin inilarawan ng Alliance 
of Health Workers (AHW) ang 
korporatisasyon ng 26 na pampublikong 
ospital sa bansa sa ilalim ng House Bill 
6145 at Senate Bill 3130. Layon nitong 
buksan ang mga publikong serbisyo gaya 
sa pangkalusugan sa mga negosyante 
batay sa programang Public-Private 
Partnership ng administrasyong Aquino. 

Ayon kay Joselle Ebesate, presidente 
ng AHW, hindi na maabot ng mahihirap 
na mga mamamayan ang serbisyong 
pangkalusugan. Ngayon pa lamang, 
anim sa bawat 10 namamatay na Pilipino 
ang hindi man lamang natitingnan ng 
doktor. 

“Ang kalakhan ng mga pasyente 

ng publikong mga ospital ay ang 
pinakamahihirap nating kababayan. Sa 
kasalukuyan, ang mga dating libreng 
serbisyo ay sinisingil na. Ang ilang mga 
serbisyo, tinaasan na ng singil bago pa 
man ang AO 31 dahil sa kakulangan ng 
badyet,” dagdag ni Ebesate. 

Aniya, nakabalangkas ang ganitong 
tunguhin ng gobyerno sa neoliberal na 
mga patakaran ng globalisasyon na 
tulak ng dayuhang mga institusyon 
gaya ng International Monetary Fund at 
World Bank, para pagkakitaan ang mga 
serbisyong publiko sa kapakinabangan 
ng dayuhang mga mamumuhunan.

Balangkas ng pagtaas
Malinaw para sa iba’t ibang sektor na 

ang ganitong inaasahang pagtaas ng kita 
mula sa mga ahensiya ang magdudulot 
ng pagtaas ng singil sa mga transaksiyon 
sa mga opisina ng gobyerno dahil sa AO 
31. 

Kabilang sa mga ahensiyang 
magtataas ng singil ang Department 
of Foreign Affairs na magtataas ng 
10% sa kanilang visa services (P420-M 
ngayong 2012 tungo P462-M sa 2013) at 
authentication services (P430-M ngayong 
2012 tungo P473-M sa 2013).

Inaasahan ding tataas nang 4.2% ang 
koleksiyon para sa clearance fees mula sa 
National Bureau of Investigation mula sa 
kasalukuyang P545-M tungo sa P568-M 
sa 2013.

Ayon naman sa 2013 BESF, 16.6% 
ang inaasahang itataas sa mga permit at 
lisensiya sa National Statistics Office, 
mula sa P543-M ngayong taon tungong 
P633-M sa 2013.

“Komersalisasyon ito ng serbisyo 
ng gobyerno. Ngayon pa lang, di na 
makatarungan ang paniningil sa ibang 
ahensiya. Di ba nagbabayad tayo ng 
buwis? Bakit sisingilin pa ang taumbayan 
para sa serbisyong publiko?” tanong 
ni Vencer Crisostomo, tagapangulo ng 
Anakbayan.

Ayon kay Kabataan Rep. Raymond 
Palatino, “imbes na magtaas ng singil, 
bakit hindi episyenteng siguruhin na 
ang mga buwis ng mga mamamaya’y 
napupunta sa mabuti?” Tinutukoy 
ni Palatino ang ulat ng Commission 
on Audit na nagsabing nawalan ang 
gobyerno na tinatayang P101-B sa 
korupsiyon, hindi episyente at iregular 
na gastusin sa taong 2010.

Habang umaasa ang mahihirap 
sa mga serbisyong tungkuling ibigay 
ng gobyerno, nagpapatuloy namang 
pinatatakbo ng gobyerno bilang negosyo 
ang mga ahensiya nito. 

Serbisyo sa tao, 
ginagawang negosyo 

Hindi pa 
makarekober ang 
kabataan at mga 
magulang nila sa 
sunud-sunod na 
taas-presyo ng mga 
bilihin at bayarin 
sa eskuwela, may 
bagong pahirap 
na naman ang 
administrasyong 
Aquino: ang 
Administrative Order 
No. 31. Ni Pher 
Pasion
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Sa gitna ng pagbuhos ng ulan noong 
Oktubre 3, isang alternatibong 
kandidato sa pagkasenador ang 
“tumakbo”: Si Teodoro “Teddy” 

Casiño. Naka-shorts, kasama ang mga 
miyembro ng iba’t ibang organisasyong 
masa at progresibong party-list, 
tumakbo si Casiño sa ulan patungong 
Commission on Elections (Comelec) sa 
Intramuros, Manila, para isumite ang 
kanyang certificate of candidacy.

“Tayo lang yata ang kandidato (na 
naghain ng kandidatura) na naka-short 
pants,” sabay-tawang sinabi ni Casiño sa 
mga tagasuporta sa labas ng Comelec.

Kakaiba ang pamamaraan ni 
Casiño; kakaiba rin ang kanyang 
kandidatura. Walang malaki o 
tradisyunal na pampulitikang partido 
ang sumusuporta sa kanya – isang 
napakalaking kakulangan lalupa’t 
sinasabing di-bababa sa P100-Milyon 
ang kinakailangan ng isang kandidato sa 
pagkasenador para lamang epektibong 
makapangampanya. Ang kakaiba pa, 
isa sa pinakamahirap na kongresista sa 
Kamara si Casiño, na may net worth na 
P91,000. 

“Sino nga naman ba ang isang 
Teddy Casiño na makikipagsabayan 
sa malalaking pangalan sa pulitika ng 
bansa? Hindi naman ako galing sa 
pamilya ng mga pulitiko. Hindi ako 
milyonaryo,” sabi ni Casiño noong 
Mayo, nang ihayag niya sa publiko ang 
intensiyong tumakbo sa pagkasenador.

Sino nga ba naman ang mga tulad ni 
Casiño, sa isang sistemang elektoral na 
dinodominahan ng iilang mayayaman?

Pagmamaksimisa
Masasabing isang paghamon sa 

limitasyon ng sistemang elektoral ang 
pagtakbo rito ng mga tulad nina Casiño. 

Tulad ng pagtakbo ng iba’t ibang 
progresibong partido sa eleksiyong 
party-list, isang tunguhin sa eleksiyon ng 
mga progresibong kagaya ni Casiño ang 
pagmaksimisa sa anumang kakarampot 
na oportunidad ng mardyinalisadong 
mga mamamayan na makakamit ng 
tagumpay at maitulak ang kanilang 
interes.

Bagamat napakaliit na minorya 
pa lamang ngayon, ipinakita ng 
progresibong mga party-list na 
namamaksimisa nila ang posisyon sa 
Kamara. Naitutulak nila ang maraming 
progresibong batas, tulad ng mga 
batas pangkarapatang pantao at iba 
pang batas na nagbebenepisyo sa mga 
mamamayan. 

Gayunman, malinaw sa mga 

Kumakatawan 
sa mardyinalisado?

MATINDI ang tunggalian sa 
eleksiyong party-list ngayong halalan. 
Pinadidiskuwalipika ng progresibong 
mga grupo ang Akbayan, isang partidong 
malapit sa Malakanyang. Depensa 
ng Akbayan, makikita raw sa track 
record nila ang pagiging kinatawan ng 
mardyinalisadong mga sektor ng lipunan. 

Pero matibay ang batayan ng mga 
progresibo: Nasa kamay na ng Akbayan 
ang halos buong makinarya ng ehekutibo, 
dahil sa pagkakaroon ng posisyon ng 
mga lider nito sa gobyerno. 

Pagpapakita ng pagkagahaman na 
sa puwesto ang pagpupumilit 
nito sa eleksiyong party-
list gayong, sabi nga ni 
Vencer Crisostomo ng 
Anakbayan, ang party-
list system na nga lang 
ang isa sa iilang espasyo 
ng mga mahihirap at 
inaapi para makapasok 
sa gobyerno. 

Eleksiyon at ang mga progresibo
Sa kabila ng limitasyon ng eleksiyon, pagkakataon ito para makapagpaliwanag 
sa publiko ang mga progresibo hinggil sa alternatibong mga kandidato – at 
alternatibong programa sa ekonomiya at pulitika. Ni Priscilla Pamintuan

INANUNSIYO noong Nob. 8 ang line-up ng Makabayan sa kandidato sa pagkasenador. Kasama ni Rep. Teddy Casino (ikaapat mula 
kaliwa) ang guest candidates ng Makabayan, batay sa napagkaisahang mga prinsipyo. Ang guest candidates ay sina (mula kaliwa, 
katabi ni Makabayan President Satur Ocampo): Grace Poe, Sen. Chiz Escudero, Casino, Sen. Loren Legarda, Cynthia Villar at Gwen 
Pimentel, na kinatawan ni Sen. Koko Pimentel. Nasa dulong kanan ang Makabayan co-chairperson na si Liza Maza. 

progresibo na may limitasyon ang 
sistemang elektoral para magtulak ng 
pagbabago. Ramdam, halimbawa, 
ng Anakpawis Party-list at iba pang 
progresibo sa Kamara ang matinding 
pagtutol ng dominanteng pampulitikang 
elite – na mula sa uring asendero at 
malalaking negosyante – sa panukalang 
P125 dagdag-sahod sa mga manggagawa 
sa pribadong sektor. Patuloy ding 
hinaharangan ang panukalang batas 
para sa P6,000 dagdag-suweldo ng mga 
kawani sa gobyerno. At siyempre, sa 
kabila ng agresibong pagtulak, lobbying 
at kilos-protesta ng mga militante, hindi 
maipasa-pasa ang Genuine Agrarian 
Reform Bill.

Samantala, nagagawa pa ring 
maipatupad ng dominanteng mga 
partido tulad ng Liberal Party ang mga 
batas at polisiyang pumapabor sa interes 
ng iilan at mga dayuhan.

Marami pang aabutin
Naniniwala pa rin ang mga 

progresibo na hindi sa pamamagitan ng 
eleksiyon makakamit ang makabuluhang 
pagbabago sa lipunang Pilipino. 
Napatunayan ng kawalang pagbabago 
sa kabila ng sunud-sunod na eleksiyon 

sa bansa na hindi lamang pagpapalit-
palit ng mga mukha sa gobyerno ang 
kailangan, kundi pagbabago ng sistema 
sa ekonomiya at pulitika ang kailangan. 

Hindi lamang pagtatalaga at 
pagpapanalo sa iilang progresibo sa 
puwesto, kundi pagpapasakamay 
ng mga mamamayan sa mismong 
paggogobyerno.

Maliban sa tagumpay ng paghalal 
ng mga progresibo sa Kongreso, 
pagkakataon din sa mga progresibo 
ang pangangampanya sa halalan 
para makapagpukaw, makapag-
organisa at makapagpakilos ng mas 
maraming bilang ng mga mamamayan. 
Pagkakataon ito para maabot ang di 
pa naaabot na publiko—maipalaganap 
ang katotohanan ng mga suliranin sa 
lipunan, ang pagsusuri hinggil dito at 
ang pamamaraan para mawakasan ang 
pagsasamantala ng iilan sa nakararaming 
mamamayan.

Para sa mga progresibo, panahon ang 
eleksiyon para ipakilala hindi lamang 
ang alternatibong mga kandidato 
tulad ni Casiño at ang progresibong 
mga party-list, kundi ang alternatibo 
sa kasalukuyang bulok na sistema ng 
lipunan.

?

TINE SABILLO/KONTRIBUSYON



RELAKS LANG MUNA!

KOMIKS NI VIRGIE SANDOVAL

PALPY, WER N U? Hanapin ang berdugong si Palparan -- nagtago siya sa painting na ito!

GARB 
wage 
privatization 
labor 
export 
policy 
collective 
bargaining 
agreement 

peasant 
balikbayan 
impunity 
oil 
obama 
demolition 
migrant 
remittance 
agrarian

Hindi ko pa nga 
alam yang 

internet-internet, 
bawal agad?!

Pagkakwento kay Manong 
Magsasaka hinggil sa 
Cybercrime Law:  

FINDING NEMO  
(SA BISAYA/BICOL: HANAPON NIMO)

boy: ayoko na sa
lumang pulitiko

girl: e di iboto mo
si teddy CasiÑo sa 

senado
boy: baket?

girl: kasi-new!
[boom!]


