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Rehimeng pahirap, maka-negosyo, makadayuhan, at 
mapanupil

Para bigyang katwiran ang pananatili ng dominasyon ng LP, nakadiin ang 
propaganda ng Malacañang sa legasiya ng rehimeng Aquino. Kailangan 
daw tiyakin ang pagpapatuloy ng mga sinimulang reporma para sa mabuting 
pamamahala. Hindi raw sapat ang anim na taon ng “daang matuwid” at dapat 
daw masigurong hindi masasayang ang mga bunga ng reporma. Kaya naman 
hindi tinantanan si Bise Presidente Jejomar Binay na itinuturing ng LP na 
pinakamahigpit na kakumpitensya sa poder, habang tuloy ang panunuyo ni 
Aquino sa popular na si Sen. Grace Poe na maging kandidato ng rehimen sa 
pagka-bise. Para sa rehimen, lalong pinatitingkad ng kampanyang anti-Binay 
ang propaganda ng LP na malinis na paggugobyerno. 

Pero taliwas sa imaheng pilit nitong nililikha ang naging pagkilos ng rehimeng 
Aquino sa nakalipas na limang taon. Sa halip na mabuting pamamahala, 
patuloy na namayani ang burukrata kapitalismo. Ginamit ang pork barrel at 
Disbursement Acceleration Program (DAP) para itaguyod ang pampulitikang 
interes ng LP. Ginipit ang mga kalaban sa pulitika gamit ang makinarya ng 
estado. Sa kabilang banda, mahigpit na ipinagtanggol at pinagtakpan ang 
mga kakampi laban sa mga bintang ng korupsyon.

Itinalaga sa pwesto ng asenderong Pangulo ang mga kinatawan ng 
malalaking burgesya kumprador at panginoong maylupa. Tiniyak nitong 
patuloy na magsisilbi ang mga programa at patakaran ng gobyerno sa interes 
ng naghaharing uri, na siyang tunay na legasiya ng kanyang administrasyon. 
Tumatak ang walang kapantay na paglobo ng yaman ng oligarkiya sa 
panahon ng rehimeng Aquino. Kasama ang mga dayuhang kapitalista, 
tumindi ang kontrol nila sa pinakamalalaking empresa, bangko, yutilidad, 
imprastruktura, plantasyon, minahan, at iba pang negosyo sa bansa. 

Habang ginagarantyahan ang tubo ng mga kumprador at dayuhan, ang 
pinalawak na programang neoliberal na public-private partnership (PPP) ay 
lalong nagpahirap sa publiko. Sinabayan, halimbawa, ng maya’t mayang 
pagkadiskaril ng mga tren ng Metro Rail Transit (MRT) 3 ang malakihang 
pagtaas ng pasahe. 
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Nanatiling laganap ang kahirapan at kawalan ng trabaho. Walang 
makabuluhang pagbabago sa atrasadong industriya at bagsak na agrikultura 
ng bansa. Patunay dito ang bumabagal na paglago ng ekonomya na dating 
ipinamamarali ng rehimen. Mas masahol ang kalagayan ng mga magsasaka 
sa harap ng higit na konsentrasyon ng lupa sa kamay ng mga korporasyon 
at asendero. Mas matindi ang pagsasamantala at pang-aapi sa mga 
manggagawa. Hindi tumigil ang mga demolisyon sa komunidad ng mga 
maralita. Tumaas ang presyo ng mga bilihin at mga bayarin sa patuloy na pag-
iral ng mga monopolyo at pagpapatupad ng pribatisasyon at deregulasyon.

Walang ibinigay ang rehimen na maaasahang serbisyong panlipunan gaya ng 
kalusugan at edukasyon sa mamamayan. Bagkus pilit ipinangtapal sa laganap 
na kasalatan ang conditional cash transfer (CCT) na pinalawig nang husto. 
Pero bukod sa kapos at pansamantala, batbat din ito ng mga kontrobersya at 
anomalya.

Hindi maitatago ng mga huwad na programang para raw sa mahirap ang 
elitista at kontra-mamamayang pamamalakad ng rehimeng Aquino. Bukod sa 
mga pahirap na patakaran, kinatampukan din ng kriminal na pagpapabaya sa 
mamamayan ang buong panahon nito sa poder. Pinakahuli rito ang kaso ng 
overseas Filipino worker (OFW) na si Mary Jane Veloso. Ginatungan nito ang 
unti-unting paglawak ng diskuntento ng publiko at pagtindi ng kontradiksyon sa 
pagitan ng taumbayan at ng rehimeng Aquino. Ito ang pinakamalaking hadlang 
sa ambisyon ng LP na manatili sa kapangyarihan.

Walang interes ang rehimeng Aquino na tugunan ang mga isyu ng taumbayan. 
Wala itong motibasyon para isulong ang tunay na repormang agraryo at 
pambansang industriyalisasyon na lilikha ng pangmatagalang kabuhayan para 
sa mga magsasaka at manggagawa. Pinanatili nito ang kalagayang malapyudal 
at malakolonyal ng bansa para sa pansariling kapakinabangan. Kaya tulad ng 
mga sinundang rehimen, represyon ang sagot ng rehimeng Aquino sa paglaban 
ng mamamayan at paghamon sa pananatili nito sa poder.

Habang lumalapit ang halalan, mas agresibo ang pananakot, panunupil at iba 
pang paglabag sa karapatang pantao ng mga progresibong organisasyon ng 
mamamayan. Kamakailan, inilantad ang tila koordinadong panghaharas ng 
pinaghihinalaang mga ahente ng militar sa mga aktibistang nakabase sa Metro 
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Manila. Pero mas malupit pa rin ang dinaranas na panunupil ng mga aktibista 
at komunidad sa kanayunan gaya sa Mindanao. Pinasidhi ng rehimen ang 
kampanyang militar sa nasabing rehiyon. Sinusupil ang mga komunidad ng 
lumad at magsasaka para bigyang-daan o proteksyunan ang mga minahan, 
plantasyon, imprastruktura, at iba pang dambuhalang negosyo ng mga 
kumprador at dayuhan. 

Ipinapakita ng marahas na opensibang militar ang huwad na kapayapaang 
isinusulong ng rehimen sa Mindanao sa pamamagitan ng Bangsamoro Basic 
Law (BBL). Nananatiling nasa alanganin ang pangmatagalang kapayapaan 
sa kabila ng kasunduan sa Moro Islamic Liberation Front (MILF) dahil hindi 
tinutugunan ang ugat ng digmaan. Samantala, wala nang makabuluhang 
pag-usad sa usapang pangkapayapaan sa National Democratic Front of the 
Philippines (NDFP). Paulit-ulit itong nadiskaril dahil na rin sa mga paglabag 
ng rehimen sa mga naunang kasunduan. Patuloy ding ginigipit ng rehimen 
maging ang mga mismong kinatawan ng NDFP sa usapang pangkapayapaan. 

Samantala, binigyang-daan ng rehimeng Aquino ang mas mahigpit na 
panghihimasok ng imperyalismong US sa Pilipinas at buong rehiyon. Isa ang 
rehimen sa mga susi sa pagpihit o pivot ng US sa Asya Pasipiko. Ipinakita ng 
trahedya sa Mamasapano ang direktang panghihimasok ng US. Ginamit na 
dahilan ang pang-aagaw ng China sa teritoryo ng bansa sa West Philippine 
Sea para bigyang katwiran ang higit na interbensyon at presensya ng US. 
Seryosong banta sa soberanya at integridad ng teritoryo ng Pilipinas ang 
tunggaliang ito ng mga imperyalistang bansa. Maging ang halalang 2016 ay 
maaaring maging larangan ng giriang US-China kunsaan tatayaan ng mga 
imperyalista ang kandidatong magsusulong sa kanya-kanyang interes.

Sa harap ng mga atake ng rehimeng Aquino, matatag at lumalawak ang 
paglaban ng mamamayan. Ang paparating na halalan 2016 ay panibagong 
pagkakataon para patuloy na singilin at panagutin ang rehimen sa kontra-
mamamayan, maka-negosyo at makadayuhan nitong legasiya. Pagkakataon 
din ito upang patampukin ang mga isyu at adyenda ng mamamayan para sa 
karapatan, kabuhayan, tunay na soberanya at pambansang demokrasya. 
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Ano ang katotohanan sa ipinamamaraling 
mabilis na paglago ng ekonomya sa ilalim ng 
rehimeng Aquino?

Isa sa mga pangunahing tagumpay diumano ng rehimeng Aquino ang mabilis 
na paglago ng ekonomya ng bansa. Ayon sa Malacañang, ang 6.3% na 
limang-taong abereyds na paglago ng gross domestic product (GDP) ang 
pinakamataas na naitala ng Pilipinas sa nakalipas na apat na dekada o mula 
noong kalagitnaan ng 1970s. Ito rin daw ang pinakamabilis na tantos ng 
paglago sa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN) at sa buong rehiyon ng Asya Pasipiko. Ang pagtiyak na sustinable at 
pinakikinabangan ng lahat (inclusive) ang paglagong ito ang siya raw iiwan na 
legasiya ng rehimeng Aquino.1

Kung ikukumpara nga, higit na mabilis ang abereyds na paglago ng GDP sa 
limang taon ng kasalukuyang rehimen kaysa noong panahon nina Pangulong 
Corazon Aquino (3.6%); Fidel Ramos (3.7%); Joseph Estrada (2.7%); at Gloria 
Arroyo (4.7%). Batay ito sa tinipong datos ng IBON mula sa Philippine Statistics 
Authority (PSA) – National Statistical Coordination Board (NSCB). 

Kung magiging tuluy-tuloy nga lamang daw ang mga sinimulan ng rehimeng 
Aquino at “madidiligan ang mga ipinunla” nito, maaaring maging First World 
na ang istatus ng Pilipinas paglaon.2 Pero nadiskaril ang propaganda ng 
Malacañang ng tuluy-tuloy na mabilis na paglago nang lubhang bumagal ang 
paglago ng GDP nitong mga huling kwarto. Sa ulat ng PSA-NSCB, lumago 
ang GDP nang 5.2% sa unang kwarto ng 2015, mas mababa kumpara sa 
inaasahan ng mga opisyal sa ekonomya at maging ng merkado. Higit rin itong 
mababa kumpara sa taunang abereyds sa ilalim ng rehimeng Aquino. Ito rin ang 
pinakamabagal na paglago ng GDP simula noong ikatlong kwarto ng 2011. 

1 “Palace lists GDP growth, fewer OFWs among PNoy accomplishments,” ABS-CBN News, 30 
Hunyo 2015, http://mobile.abs-cbnnews.com/nation/06/30/15/palace-lists-gdp-growth-
fewer-ofws-among-pnoy-accomplishments/

2 “Noy: Phl may attain first world status with continued reforms,” The Philippine Star, 26 Mayo 
2015, http://www.philstar.com/headlines/2015/05/26/1458849/noy-phl-may-attain-first-
world-status-continued-reforms

1
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Sa buong 2014, lumago ang GDP nang 6.1% na mas mabagal sa 7.1% noong 
2013 at 6.8% noong 2012. 

Sa kabila nito, nananatiling kumpyansa ang rehimen na maitatala pa rin ang 
target nitong 7-8% na taunang paglago ng GDP ngayong 2015 at sa 2016, 
taliwas sa pagtaya kahit ng mga ekonomistang mainstream at mga ahensya 
sa credit rating. Para sa rehimen, ang naging pagbagal ay sanhi lamang ng 
kapos na paggastos (underspending) sa nakalipas na mga buwan. Tiwala 
ang mga opisyal sa ekonomya na ibayong bibilis ang paggastos ng gobyerno 
dahil tinutugunan na ang mga naging bara at kahinaan sa paggastos.3 
Nagsisimula na nga raw itong umarangkada sa unang tatlong buwan ng taon 
at ayon sa National Economic and Development Authority (NEDA), ay tiyak na 
magtutulak sa kasiglahan ng pribadong sektor at pangkalahatang mas mabilis 
na paglago ng GDP.4

Pero hindi lamang usapin ng mabagal o kapos na paggastos ng gobyerno ang 
usapin sa pagbagal ng ekonomya. May dalawang pangunahing kategorya 
ang paggastos ng gobyerno – ang public construction at government 
final consumption expenditure (GFCE). Malaki ang ibinagsak ng public 
construction – mula 17.5% na paglago noong unang kwarto ng 2014 kumpara 
sa 24.6% na pagbagsak sa parehong panahon ngayong taon. Isang sanhi 
nito ang paglipat sa pribadong sektor ng mga gawaing konstruksyon sa 
pamamagitan ng PPP. Lumago ang private construction nang 14.2% nitong 
unang kwarto ng 2015 mula sa dating pagbagsak na 5.1% noong nakaraang 
taon sa parehong kwarto. Gayunman, ang pinagsamang public at private 
construction ay katumbas lamang ng 5.3% ng GDP. Samantala, ang GFCE 
naman na katumbas ng mas malaking 8.9% ng GDP ay bumilis pa nga ang 
paglago sa unang kwarto ng taon (4.8%) kumpara sa parehong panahon 
noong 2014 (1.9%). 

3  “DBCC keeps 2015 growth target, sees improvement in government spending,” Manila 
Bulletin, 30 Hunyo 2015, http://www.mb.com.ph/dbcc-keeps-2015-growth-target-as-it-
sees-improvement-in-govt-spending/ 

4  Pahayag ni Economic Planning Sec. Arsenio M. Balisacan, National Economic and 
Development Authority (NEDA), Press conference on the 2015 Q1 performance of the 
Philippine economy, 28 Mayo 2015
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Hindi lubusang inililinaw, at pinagtatakpan pa nga, ng pagtuon sa paggastos 
ng gobyerno ang pagpapaliwanag sa pagbagal ng ekonomya. Nagsisilbi rin 
ang ganitong linya sa naunang propaganda ng rehimen na maaapektuhan ng 
pagpapahinto ng Korte Suprema sa DAP ang paglago ng ekonomya ng bansa. 
Sa konteksto ng halalang 2016, maaari ring gamitin ng rehimen na palusot 
ang mas engrandeng paggastos para tustusan ang kampanya nitong manatili 
sa kapangyarihan. Pinirmahan na ni Aquino kamakailan ang ipapanukala 
nito sa Kongreso na Php3-trilyong pambansang badyet na pinakamalaki sa 
kasaysayan.5 

Ang totoo, isa sa pinakamalaking dahilan ng pagbagal ng ekonomya ang 
kawalan ng kakayahan nito na lumikha ng trabaho at magbigay ng sapat na 
sahod o kita sa mamamayan. Nangangahulugan ito ng limitadong kapasidad ng 
napakalaking bahagi ng populasyon na mamili o kumonsumo na magpapasigla 
sa produksyon at pambansang ekonomya. Ang household final consumption 
expenditure (HFCE) na katumbas ng 69.1% ng GDP, halimbawa, ay bumagal sa 
5.4% mula sa dating 6.1% na paglago noong unang kwarto ng 2014. 

Isa pang signipikanteng nakaapekto sa GDP ang lubhang pagbagal ng paglago 
ng eksport na lumaki lamang nang 1% mula sa dating 12.7% (sa buong 2014, 
lumago ang eksport ng 11.3%). Katumbas ang halaga ng eksport ng 46.1% ng 
GDP. Bumagal ang eksport sa gitna ng patuloy na kapitalistang krisis ng US, 
Europa at Japan na mga pangunahing merkado ng Pilipinas. Nakaapekto rin 
sa Pilipinas ang pagbagal ng dating umaarangkadang ekonomya ng China na 
ikatlo sa US at Japan bilang merkado ng eksport ng bansa.6 7

5  “PNoy OKs proposed P3-T national budget for 2016,” The Philippine Star, 6 Hulyo 2015, 
http://www.philstar.com/headlines/2015/07/06/1473943/pnoy-oks-proposed-p3-t-
national-budget-2016 

6  Noong 2014, lumago ang ekonomya ng China nang 7.4%, pinakamabagal sa nakalipas na 
24 taon. Sa mga taya, inaasahang lalo pa itong babagal sa 6-7% sa 2016. (“‘China slowdown 
biggest threat to Asia’,” The Philippine Star, 10 Pebrero 2015, http://www.philstar.com/
business/2015/02/10/1421937/china-slowdown-biggest-threat-asia)

7  Nasa 12.4% ng kabuuang eksport ng Pilipinas mula Enero hanggang Nobyembre 2014 
ay napunta sa China; 13.% sa US at 21.1% sa Japan, ayon sa NEDA. (“PH exports growth 
outperforms China anew,” Rappler, 9 Enero, http://www.rappler.com/business/economy-
watch/80256-ph-export-growth-november-2014)
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Karugtong ng pandaigdigang krisis at kaugnay din ng pagbagal ng HFCE o 
konsumo ng mga kabahayan ang pagbagal ng remitans mula sa mga OFW. 
Sa pangunang datos mula sa Philippine Overseas Employment Administration 
(POEA), bumagal ang paglago ng remitans sa 5.9% noong 2014 mula sa 
7.4% noong 2013. Kasabay ito ng pagbagsak naman ng deployment ng OFW 
nang 10.4% noong 2014. Sa unang apat na buwan ng 2015, nasa 5.4% 
lamang ang paglago ng remitans. Bahagi ito ng pangkalahatang pagbagal ng 
remitans sa mga nakalipas na dekada sa harap ng lumalalang kakapusan sa 
trabaho maging sa mga pandaigdigang sentro ng kapitalistang sistema.8

Kahit walang malakihan at direktang epekto sa bansa ang nagaganap na 
krisis sa Greece, ang patuloy na pagyugyog ng pandaigdigang sistema 
ng pinansya sa pangkalahatan ay nangangahulugan ng mas malubhang 
problema para sa eksport at remitans/deployment ng OFW na mga 
pangunahing pinagmumulan ng paglago ng ekonomya.9  

Dahil sa kawalan ng industriyalisasyon ng lokal na ekonomya at matatag 
na agrikultura, lubhang nakaasa ang bansa sa mga panlabas na salik 
ng paglago. Maliban sa pag-eksport ng hilaw na materyales (hal. mga 
produktong agrikultural), mababang-halagang manupaktura (hal. mga 
inasembol na produktong elektroniks) at maging mga manggagawang 
Pilipino, itinulak din ang paglago ng ekonomya ng sektor ng business process 
outsourcing (BPO) na nakaasa pa rin sa dayuhang kapital at merkado. Ang 
real estate na naging malaking salik sa nakaraang mabilis na paglago ng GDP 
ay ginagatungan lang din ng BPO at remitans ng OFW. Sa unang kwarto ng 
2015, ito pa rin ang isa sa mga sumuhay sa ekonomya matapos lumago nang 
15.2% kumpara sa 11.7% sa parehong panahon noong 2014. Gayunman, 

8  Mula 2010 hanggang 2014, halimbawa, lumalago ang remitans mula sa mga OFW nang 
7% kada taon kumpara sa 11.4% na taunang abereyds nito noong 2000s at 20.9% noong 
1990s. Batay ang mga komputasyong ito sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

9  Tinatayang nasa 1.4% lamang ng kabuuang remitans ng OFW ang nagmumula sa mga 
sea-based na migranteng manggagawa sa Greece. Wala ring naitalang kalakalan sa pagitan 
ng Greece at Pilipinas noong 2014. (“Greek crisis has no direct impact on Philippines,” 
Rappler, 2 Hulyo 2015, http://www.rappler.com/business/eco nomy-watch/98194-
philippines-greece-debt-crisis)
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bumabagal na rin ang paglago ng real estate. Sa buong 2014, lumago ito nang 
9.6% o halos kalahati lamang ng 18.3% na paglago noong 2013. 

Hindi sustinable at ampaw ang paglago dahil hindi naman binago ng rehimeng 
Aquino ang atrasado at maka-dayuhang katangian ng ekonomya ng Pilipinas 
na pinalalim pa ng mga patakaran ng globalisasyon. Nanatiling tagasilbi sa 
pangangailangan ng mga imperyalista pangunahin ng US ang ekonomya 
ng bansa tulad sa kaso ng BPO kunsaan sinasamantala ang murang lakas 
paggawa ng mga Pilipino. Pinalawak pa ng rehimen ang lampas tatlong-
dekadang neoliberal na mga patakaran ng pribatisasyon, deregulasyon at 
liberalisasyon gaya ng PPP at pag-rebisa sa mga alituntunin ng Build-Operate-
Transfer (BOT) Law, pagbukas sa 100% partisipasyon ng mga dayuhang 
bangko, at iba pa. Tinangka ring ipasa ng mga taga-LP sa Kongreso ang ganap 
na liberalisasyon ng ekonomya sa pamamagitan ng Charter change (Cha-cha).

Pinakasusing usapin sa paglago ng ekonomya ay kung paano ito 
pinakikinabangan ng ordinaryong mamamayan. “Inclusive growth” – ito raw ang 
isa sa mga legasiyang gustong iwanan ng rehimen. Pero ang malaganap na 
kahirapan at kawalan ng ikinabubuhay ng maraming mamamayan sa gitna ng 
ipinamamaraling mabilis na paglago ng ekonomya ang isa sa pinakamalaking 
kabalintunaan sa ilalim ni Aquino. Sa pag-aaral na ginawa ng United Nations 
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) 
kamakailan, ikasampu sa 16 na bansa sa rehiyon ang Pilipinas sa usapin ng 
pakinabang ng mamamayan sa paglago ng ekonomya. Kasabay ito ng mga 
pagtaya na darami ang middle class sa bansa sa paglaki ng per capita GDP sa 
mga darating na taon.10

Para sa pamahalaan, legasiya nito ang positibong pagtugon sa talamak na 
krisis sa trabaho sa bansa. Patunay daw dito ang pagbaba ng bilang ng mga 
Pilipinong nangingibang-bayan para maghanap ng kabuhayan. Sa pahayag 
ng Palasyo, bumaba raw sa 8.4 milyon mula sa 10 milyon ang bilang ng mga 
Pilipinong nasa ibang bansa. Nasustini rin daw ang paglikha ng trabaho sa 
loob ng Pilipinas at katunayan ay lumiliit ang tantos ng disempleyo.11 Pero ayon 

10  “Income hits $3,000 but 10m still starve,” Manila Standard TODAY, 13 Hunyo 2015, http://
manilastandardtoday.com/2015/06/13/income-hits-3-000-but-10m-still-starve/ 

11  “Palace lists GDP growth, fewer OFWs among PNoy accomplishments,” ABS-CBN News, 30 
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sa datos ng Commission on Overseas Filipinos (COF), nasa 10.2 milyon ang 
bilang ng mga Pilipinong nasa ibang bansa noong 2013, mas mababa sa 10.5 
milyon noong 2012. Lumiit din ang tantos ng disempleyo sa 6.4% nitong Abril 
2015, ayon sa PSA.
 
Oo nga’t may pagbaba ang bilang ng mga migranteng manggagawa pero 
minimal lamang ito at mas maiuugnay pa sa nagpapatuloy na pandaigdigang 
krisis sa ekonomya kaysa sa pagdami ng nalilikhang trabaho ng lokal na 
ekonomya. Ang mababang tantos ng kawalang trabaho ay dahil sa baluktot 
na paraan ng pagkwenta ng empleyo ng pamahalaan.12 Dagdag pa rito ang 
mababang kalidad ng mga nadadagdag na trabaho. Ang pagbaba ng tantos 
ng disempleyo nitong Abril 2015 ay itinulak ng 243,000 na pagliit ng bilang 
ng walang trabaho at 495,000 na paglaki sa bilang ng may trabaho. Pero sa 
495,000 na nadagdag na trabaho, 544,000 ang impormal na empleyo (hal. 
nagtatrabaho nang mas mababa sa 40 oras kada linggo) habang bumagsak 
naman ang bilang ng pultaym na empleyo nang 137,000. Mababa ang 
kalidad ng impormal na empleyo dahil karaniwan itong mababa ang sahod o 
kita, walang seguridad, at walang mga benepisyo na katulad ng regular na 
empleyo.13

Katunayan, mas malaki pa ang bilang ng mga iniluluwas na mga migranteng 
manggagawa ng bansa kumpara sa nalilikha nitong trabaho sa loob ng lokal 
na ekonomya. Noong 2014, halimbawa, nasa 4,500 OFW ang umaalis ng 
Pilipinas kada araw. Sa parehong taon, lumalaki lamang ang bilang ng lokal 
na trabaho sa bansa nang 2,805 kada araw.14

Hunyo 2015, http://mobile.abs-cbnnews.com/nation/06/30/15/palace-lists-gdp-growth-
fewer-ofws-among-pnoy-accomplishments/

12  Pinaliliit din ng dispalinghadong depinisyon ng empleyo ng gobyerno ang lawak ng 
kawalan ng trabaho sa Pilipinas. Hindi na binibilang ng NSO, halimbawa, ang mga 
dismayadong manggagawa na tumigil nang maghanap ng trabaho dahil sa kawalan ng 
oportunidad.

13  “New jobs, mostly part-time, insecure,” IBON, 16 Hunyo 2015, http://www.ibon.org/
ibon_articles.php?id=503 

14  Noong 2014, nasa 1.7 milyon and nadeploy na OFW ayon sa POEA habang 1.02 milyon 
naman ang inilaki ng bilang ng may trabaho sa bansa ayon sa PSA. Kapwa hinati-hati sa 365 
araw ang mga nasabing taunang bilang. (Govt deployed more OFWs than it created jobs,” 
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Nananatiling malaganap ang kahirapan. Sa opisyal na tala ng gobyerno, nasa 
halos 23.8 milyon Pilipino lamang ang itinuturing na mahirap pero batay ito sa 
napakababang pamantayan.15 Para sa gobyerno, hindi itinuturing na mahirap 
ang isang Pilipino na may Php52 kada araw. Pero lubhang napakababa ng 
pamantayang ito na nagresulta sa mas mababang bilang ng mga mahirap. 
Kung itataas, halimbawa, sa Php100 kada araw ang pamantayan, aabot sa 56 
milyon o lampas kalahati ng populasyon ng bansa ang maituturing na mahirap. 
Sa Php125 na panukat, aakyat pa ito sa 66 milyon. Sa sariling sarbey ng IBON 
nitong Mayo 2015, 67.2% o halos 7 sa bawat 10 Pilipino ang itinuturing ang 
kanilang sarili na mahirap. Tumaas ito mula sa 64.6% noong pagsisimula ng 
taon.

Dahil sa pagpapatupad ng mga patakaran ng neoliberal na globalisasyon, 
ipinagkait din ang mga serbisyong panlipunan sa mamamayan na lalo pang 
nagpasahol sa kahirapang dinaranas ng mayorya ng populasyon. Taliwas ito 
sa ipinagmamalaki ng rehimeng Aquino na pagtuon ng rekurso ng pamahalaan 
sa mga serbisyong panlipunan. Sa 2015 na pambansang badyet, halimbawa, 
lalo pang lumiit ang dati nang kakarampot na inilalaan para sa kalusugan at 
pabahay. Mula sa dating 4% ng pambansang badyet, nasa 3.6% na lang ng 
kabuuan ang nakalaan para sa kalusugan. Sa pabahay naman, ang 0.8% ay 
nasa 0.4% na lamang ngayon. 

Resulta ito ng pagtuon ng gobyerno sa pribatisasyon/PPP kahit sa mga 
batayang serbisyong panlipunan. Hindi na nakapagtataka kung gayon ang 
masahol na kalagayan ng maraming Pilipino sa gitna ng ipinagmamalaking pag-
unlad at pagkakamit ng istatus na First World.16 

IBON, 1 Mayo 2015, http://www.ibon.org/ibon_articles.php?id=484) 

15  Batay sa 2012 Full Year Official Poverty Statistics ng Philippines Statistics Authority-National 
Statistical Coordination Board

16  Halimbawa, 6 sa bawat 10 Pilipino ang namamatay nang hindi man lamang 
nakakapagpatingin sa doktor. May 80,000 sanggol ang namamatay kada araw bunga ng 
mga maiiwasan at mapapagaling na mga sakit. Sa bawat 10 papasok sa Grade 1, 7 lamang 
ang makakatapos ng elementarya; 4 lamang ang makakatapos ng hayskul; at 1 lamang ang 
makakatapos ng kolehiyo. Nasa 4 milyon, o 10% ng populasyon ng kabataan, ang itinuturing 
na out of school youth (Galing ang mga datos sa “Ang kalagayang pang-ekonomya,” 
presentasyong PowerPoint ng IBON Foundation, 19 Hunyo 2015)
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Samantala, kahit mukhang malaki ang alokasyon sa edukasyon sa 
pambansang badyet (17.5%), nananatili pa ring malala ang kakapusan sa 
mga pasilidad ng pampublikong edukasyon. Tinataya, halimbawa, na nasa 
67,849 pa rin ang kakulangan sa mga silid-aralan. Sa target na 43,183 silid-
aralan noong 2014, 16% lamang ang naipatayo ng gobyerno.17 Sadya ring 
pinaliit ng gobyerno ang estadistika sa kakulangan ng mga pasilidad sa 
mga pampublikong paaralan sa pamamagitan ng mga programang gaya 
ng Government Assistance to Students and Teachers in Private Education 
(GASTPE).18 Sa pangkalahatan, 56.4% ng mga Pilipino ang nagsasabing 
walang sapat na serbisyong panlipunan ayon sa sarbey ng IBON noong Mayo 
2015, mas mataas kumpara sa 45.7% na naitala noong Enero.

Kung walang napalang benepisyo ang mamamayan sa porma ng 
pangmatagalang kabuhayan, makabuluhang sahod o kita, at maaasahang 
serbisyong panlipunan, sino ang nakinabang sa paglago ng ekonomya? 
Sa pinakahuling ulat ng magasing Forbes, dumami raw ang bilang ng mga 
bilyonaryong Pilipino nitong 2015. Nanguna rito si Henry Sy na ika-73 sa 
pinakamayaman sa buong mundo dahil sa net worth nitong US$14.2 bilyon, 
na US$2.9 bilyon mas malaki kumpara sa itinala niya noong 2014. Kilala sa 
kanyang SM malls, nasa negosyo rin si Sy ng pagbabangko (Banco de Oro) 
at maging sa konstruksyon/imprastruktura at industriya ng kuryente (National 
Grid Corp. of the Philippines) sa pamamagitan ng pribatisasyon/PPP. 
Kamakailan, pinasok na rin nito ang pagtatayo ng mga resort at casino (City 
of Dreams).19 Ang 11 negosyante na nasa listahan ng bilyonaryo ng Forbes 

17  “Lawmaker twits real problem behind classroom shortage,” ABSCBNnews.com, 28 Mayo 
2015, http://www.abs-cbnnews.com/nation/05/28/15/lawmaker-twits-real-problem-
behind-classroom-shortage 

18  Ang GASTPE ay programa ng gobyerno na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga 
estudyante para makapag-aral sa mga pribadong eskwelahan at mapaluwag ang mga 
sumisikip na pampublikong paaralan. Bukod sa kulang ang tulong pinansyal at tanging mga 
pribadong eskwelahan lamang ang nakikinabang, may tendensya rin itong artipisyal na 
paliitin ang pangangailangan sa pasilidad ng pampublikong edukasyon.

19  Ang iba pang bilyonaryong nasa listahan ng Forbes ay ang mga sumusunod: John 
Gokongwei Jr. ( JG Summit Holdings Inc., Cebu Pacific), US$5.8 bilyon mula US$3.9 bilyon; 
Enrique Razon Jr. (International Container Terminal Services Inc. at Bloomberry Resorts), 
US$5.2 bilyon mula US$4.2 bilyon; Andrew Tan (Megaworld), US$4.8 bilyon mula US$4.7 
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ay may pinagsama-samang yaman na US$51.3 bilyon noong 2015. Nasa 
industriya sila ng pinansya at pagbabangko, kuryente, tubig, transportasyon, 
pagmimina, atbp. 

Sa hiwalay na listahan, iniulat din ng Forbes na umaabot na sa US$71.7 
bilyon ang pinagsama-samang yaman ng 40 pinakamayayamang pamilya sa 
Pilipinas.20 Noong 2009, nasa US$16.4 bilyon lamang ang kanilang pinagsama-
samang yaman. Ibig sabihin, sa loob lamang ng nakalipas na limang taon 
ay lumobo na nang lampas 337% ang yaman ng mga ito. Hawak ng mga 
pamilyang ito, kasama ang mga dayuhang monopolyo kapitalista mula sa US at 
iba pang bansa, ang pinakamalalaking negosyo sa Pilipinas. 

Samantala, noong 2013, umaabot sa Php1.01 trilyon ang pinagsama-samang 
tubo ng 1,000 pinakamalalaking korporasyon (o Top 1000), batay sa tinipong 
datos ng publikasyong Business World. Mula 2011 hanggang 2013, umabot 
ang pinagsama-sama nilang tubo sa Php2.9 trilyon, halos doble kumpara sa 
sinundang tatlong taon.

bilyon; Lucio Tan (Philippine Airlines, Philippine National Bank, Asia Brewery, Philipp Morris-
Fortune Tobacco, Eton Properties), US$4.4 bilyon mula US$6.1 bilyon; George Ty (Metrobank, 
GT Capital – kuryente, real estate), US$4.4 bilyon mula US$2.3 bilyon; David Consunji 
(DMCI – real estate, tubig, Semirara mining), US$4.1 bilyon mula US$3.3 bilyon; Tony Tan 
Caktiong (Jollibee – Chowking, Greenwich), US$2.7 bilyon mula US$1.7 bilyon; Lucio at Susan 
Co (Puregold), US$2.3 bilyon;  Robert Cuyiuto Jr. (Prudential, National Grid Corp.), US$1.8 
bilyon; at dating senador Manuel Villar (Vista Land, Star Mall), US$1.6 bilyon. (“Henry Sy is 
73rd richest in the world,” INQUIRER.net, 3 Marso 2015, http://business.inquirer.net/187728/
henry-sy-is-73rd-richest-in-the-world-11-other-filipinos-in-2015-forbes-billionaires-list) 

20  “Rich list: The 50 richest in the Philippines,” ABS-CBNnews.com, 28 Agosto 2014, http://
www.abs-cbnnews.com/business/08/28/14/rich-list-50-richest-philippines 
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Ano ang balangkas at direksyon ng 
pangkalahatang programa sa ekonomya ng 
rehimeng Aquino?

Legasiya ring itinuturing ng rehimen ang mapanlinlang nitong islogan na 
“good governance is good economics” at “kung walang corrupt, walang 
mahirap”. Kaya raw lumalago nang husto ang ekonomya ay dahil sa mabuting 
pamamahala. Pero ang retorikang ito ay propaganda ng globalisasyon para 
pagtakpan ang mapanira nitong mga neoliberal na patakaran at programa. 
Ipinauso ng World Bank at iba pang institusyon ng imperyalismo ang good 
governance para isisi sa mga kurakot na gobyerno ang kawalan ng pag-unlad 
at paglala ng kahirapan sa mga bansang nagpapatupad ng mga neoliberal na 
reporma sa ekonomya. 

Totoo na dahil sa korupsyon ay malaki ang nawawaldas na rekurso ng bayan 
na magagamit sana para sa kagalingan ng mamamayan. Pero kapos ito 
upang ipaliwanag ang malubhang kalagayan ng kabuhayan, kawalan ng lupa 
ng mga magsasaka, kakulangan ng trabaho dahil bansot ang mga industriya, 
binarat na sahod para akitin ang mga dayuhang imbestor, mataas na presyo 
at bayarin dahil sa deregulasyon at pribatisasyon, at iba pang sanhi at 
nagpapalala ng kahirapan sa bansa. 

Ginagamit pa ang civil society at mga tinaguriang non-government 
organizations (NGOs) para ibenta ang ilusyon ng demokratikong pamamahala 
at partisipasyon ng mamamayan. Halimbawa nito ang itinuturing ng rehimen 
na legasiya nito sa pagbuo ng pambansang badyet na bottom-up budgeting.21 
Bukod sa nagagamit sa korupsyon at patronahe, hindi rin nito sinasapol 
ang mas batayang usapin na nakabalangkas ang pambansang badyet sa 

21  Tinatawag itong Grassroots Participatory Budgeting (GPB) ng rehimeng Aquino kunsaan 
mga lokal na komunidad at LGU ang naglilista ng mga proyektong pupondohan ng 
pamahalaan. Nagsimula ito bilang Bottom-up Budgeting noong 2012 na may badyet na 
Php8.4 bilyon para sa 595 na munisipyo. Sa 2015 badyet, lumubo na ang GPB sa Php22.4 
bilyon para sa lahat ng munisipyo sa buong bansa. Kontrobersyal ito dahil ilang bahagi 
nito ay lump sum at maaring magamit na tulad ng pork barrel. Substansyal na bahagi rin 
nito (28%) ay direktang kontrolado ni Sec. Mar Roxas ng Department of Interior and Local 
Government (DILG) at maaaring gamitin sa pamumulitika para sa halalang 2016.

2
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neoliberal na programa ng pribatisasyon, deregulasyon at liberalisasyon kung 
kaya’t hindi rin magsisilbi sa tunay na pag-unlad at mga pangangailangan sa 
mga batayang serbisyo ng mamamayan.

Isa pang ipinantatakip sa mapangwasak na epekto ng globalisasyon na 
ipinauso rin ng mga institusyong tagapagtaguyod ng neoliberalismo tulad ng 
World Bank ang mga programa sa proteksyong panlipunan tulad ng conditional 
cash transfer (CCT). Mahalaga ang CCT para ipakita na kahit hindi na halos 
tinutustusan ng estado ang serbisyong panlipunan o nireregula ang presyo at 
mga bayarin ng mga batayang serbisyo at kalakal alinsunod sa neoliberalismo, 
makakaagapay pa rin ang pinakamahihirap sa pamamagitan ng targeted na 
tulong pinansyal mula sa gobyerno.22 

Umaabot na ang badyet ng CCT sa Php64.7 bilyon mula sa Php10 bilyon 
lamang noong manungkulan si Aquino (2010). Sa kabila ng 547% na paglaki 
ng badyet, nanatiling malala ang kahirapan sa bansa. Sa opisyal na tala batay 
sa 2012 Full Year Official Poverty Statistics, nasa halos 23.8 milyon (25.2% 
ng populasyon) ang mga mahirap na Pilipino noong 2012 mula sa 23.3 milyon 
(26.3%) noong 2009. Batay naman sa Annual Poverty Indicators Survey (APIS) 
noong unang semestre ng 2014, nasa 25.8% ng populasyon ang mahirap, mas 
mataas sa 24.6% sa parehong panahon noong 2013. Kaya maaaring asahan 
sa bilang ng gobyerno na lumampas sa 25 milyon ang mahihirap na Pilipino 
ngayong taon o nasa 2 milyong katao na pagdami ng mahihirap sa buong 
panahon ni Aquino. Kahit pa sa dispalinghadong pamantayan ng kahirapan ng 
gobyerno, hindi maikukubli na nananatiling laganap ang kahirapan.  

Higit na kailangang pabanguhin at pagtakpan ng rehimen ang globalisasyon 
lalo at Pilipinas ang punong-abala sa Economic Leaders’ Meeting ng Asia 
Pacific Economic Cooperation (APEC) na gaganapin sa bansa sa darating 
na Nobyembre. Bagaman humina sa paglipas ng mga taon – partikular mula 
nang itatag ang World Trade Organization (WTO) noong 1995 at lalo ngayon 
sa pagsulpot ng Trans-Pacific Partnership (TPP) – isa ang APEC sa mga 
tagapagsulong ng globalisasyon sa Asya Pasipiko simula nang mabuo noong 

22  “DSWD’s CCT household beneficiaries now over 4.4 million,” Philippines Today, 5 Hulyo 
2015, http://www.philippinestoday.net/archives/21915
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1989. Sa ngayon, nagbibigay ang APEC ng mahalagang plataporma para 
patuloy na ibenta ang neoliberal na propaganda. Ang tema, halimbawa, ng 
pulong ng APEC sa Pilipinas ay “Building Inclusive Economies, Building a 
Better World.” Bilang nangungunang tagapamandila ng neoliberalismo sa 
rehiyon at punong abala sa APEC, higit na ibinibenta ng rehimeng Aquino, 
bilang katulong ng US, ahensya sa credit rating, IMF-World Bank, at iba pang 
ahente ng imperyalismo, ang ilusyon ng pag-unlad sa pagpapatupad ng mga 
patakaran at programa ng globalisasyon.

Pinakatampok na programang neoliberal ng rehimen ang PPP. Idineklara itong 
centerpiece o pangunahing programa sa ekonomya ni Aquino sa kanyang 
unang SONA pa lamang. Sa ngayon, nasa 10 proyektong PPP na ang ini-
award ng gobyerno na nagkakahalaga ng Php189 bilyon. Tinatarget nitong 
makapagsara pa ng limang kontrata bago bumababa sa pwesto kasama na 
ang kontrobersyal na Php122.8-bilyon Laguna Lakeshore Expressway Dike.23 

Gayunman, hindi ang bilang o dami ng kontrata sa PPP ang malaking 
legasiya ng rehimeng Aquino kundi ang nilikha nitong lubhang paborableng 
kundisyon para sa malalaking pribadong negosyo na pumapasok sa PPP. 
Pinalalim pa nang husto ni Aquino ang neoliberal na reporma sa mga 
proyektong pang-imprastruktura at serbisyo sa pamamagitan ng pagrebisa sa 
Implementing Rules and Regulations (IRR) ng BOT Law.24 Kabilang dito ang 
mga probisyong naggagarantiya sa mga imbestor sa PPP na makokolekta 
nila ang anumang bayarin o singilin na nakasaad sa kanilang kontrata na 
maaaring ipataw sa publiko kahit pa ipahinto o bawasan ito ng mga ahensya 
sa regulasyon, kabilang na ang mga korte. Ito ang pagsasakatuparan ng 
regulatory risk guarantee na unang ipinagyabang ni Aquino sa mga dayuhang 
imbestor sa inorganisa nitong PPP Summit noong 2010.  

23  “PPP thrust edges forward despite delays,” BusinessWorld, 28 Hunyo 2015

24  Ipinasa noong 1991 ang Republic Act (RA) 6957 o BOT Law (at inamyendahan noong 
1994 ng RA 7718). Sa ilalim ng BOT Law, maaaring pumasok ang pribadong negosyo sa 
kontrata sa gobyerno para sa pagpinansya, konstruksyon, operasyon at pagmantina ng 
mga pampublikong imprastruktura. Itinuturing ang BOT Law na kauna-unahang batas at 
programa sa pribatisasyon ng imprastruktura sa buong Asya.
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Nakapaloob na ito sa Concession Agreement na pinasok ng rehimeng Aquino 
sa grupo nina Ayala at Pangilinan sa Php64.9 bilyon na proyektong Light Rail 
Transit (LRT) 1 Cavite Extension and Operation and Maintenance. Sa nasabing 
kontrata, nakasaad ang tinatawag na Deficit Payment Scheme kunsaan 
sasaluhin ng gobyerno ang diperensya sa Notional Fare, o pasaheng nakasaad 
sa kontrata, at sa pasaheng inaprubahan, halimbawa ng Light Rail Transit 
Authority (LRTA). Ipapasa rin naman ang pagbabayad nito sa mga pasahero.

Dagdag pa rito ang Executive Order (EO) 78 na inilabas ni Aquino noong 
Hulyo 2012 ay para naman iutos na ipasok ang mekanismo ng Alternative 
Dispute Resolution (ADR) sa lahat ng mga kontrata sa PPP. Sa ilalim ng ADR, 
ang mga hindi pagkakasundo ng gobyerno at pribadong imbestor ay hindi 
idadaan sa pagsasampa ng kaso sa mga regular na korte kundi reresolbahin sa 
pamamagitan ng negosasyon, mediation o arbitration. Paborable ang ganitong 
sistema sa mga negosyante dahil ang ADR ay karaniwang binubuo ng lupon 
na may tig-isang kinatawan ng gobyerno at imbestor habang may isa namang 
tagapangulo na karaniwang mula sa mga dayuhang institusyon o organisasyon 
din ng mga negosyante. Hindi tulad sa mga pampublikong pagdinig, sarado 
ang ADR sa anumang partisipasyon ng publiko. Dagdag pa na anumang 
gastos sa ADR gaya ng bayad sa mga abogado ay paghahatian ng gobyerno 
at ng imbestor. Isang halimbawa ng ADR ay ang arbitration sa pagitan ng 
Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) at mga pribadong 
konsesyonaryo, ang Maynilad at Manila Water sa usapin ng pagtaas ng singil sa 
tubig.

Gayunman, hindi pa kumpleto ang neoliberal na repormang gustong ipatupad 
ni Aquino sa PPP. Sa natitirang panahon nito, isa sa mga isusulong ng 
administrasyon ang pagpapasa sa PPP Act. Matagal na rin itong inilalakad ng 
malalaking dayuhan at lokal na negosyo sa pamamagitan ng Joint Foreign 
Chambers of Commerce in the Philippines (JFC) at Makati Business Club 
(MBC).25 Kung maipapasa ng Kongreso, kokonsolidahin at iinstitusyunalisa ng 

25  Sa kasalukuyan, nakasalang sa appropriations committee ng House of Representatives 
ang bersyon ng PPP Act na isinusulong ng Palasyo. Isa ito sa mga prayoridad ng liderato ng 
lehislatura sa oras na magbukas ang ikatlong regular na sesyon ng ika-16 na Kongreso. (“BBL, 
economic measures top House agenda – Belmonte,” The Philippine Star, 7 Hulyo 2015, 
http://www.abs-cbnnews.com/nation/07/07/15/bbl-economic-measures-top-house-
agenda-–-belmonte) 
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PPP Act ang mga repormang inumpisahan na ng rehimen gaya ng ADR at 
regulatory risk guarantee.

Pero ang pinakamabangis na reporma na isusulong ng PPP Act  ay ang 
harapang restriksyon sa papel ng hudikatura at iba pang ahensya sa 
regulasyon. Ipagbababawal ng PPP Act ang mga korte na maglabas ng 
temporary restraining orders (TROs), preliminary injunctions at preliminary 
mandatory injunctions laban sa mga proyektong PPP. Mahaharap sa 
mabigat na parusa ang mga opisyal ng korte na lalabag dito kabilang na ang 
pagpapatalsik sa hudikatura at mga kasong kriminal at sibil. Bagama’t maaari 
pa ring maglabas ang Korte Suprema ng TRO sa PPP, hindi ito dapat tumagal 
nang lampas sa anim na buwan.

Tinitiyak din ng PPP Act na mayroong mapagkukunan ng pondo ang 
pamahalaan sa anumang obligasyon nito sa mga proyektong PPP gaya ng 
pagbabayad sa regulatory risk guarantee (hal. Deficit Payment Scheme ng 
LRT 1) at pagsalo sa mga utang ng pribadong imbestor (hal. ang performance 
undertaking sa Php69.3 bilyon na MRT 7 ng tiyuhin ni Aquino na si Danding 
Cojuangco). Ipinapanukala na magkaroon ito ng permanenteng alokasyon 
sa pambansang badyet na nangangahulugan na awtomatikong nakalaan 
ang kinakailangang pondo at hindi na daraan sa deliberasyon ng Kongreso. 
Dagdag pa rito ang mga bagong benepisyong ipagkakaloob sa mga imbestor 
sa PPP gaya ng eksempsyon sa pagbabayad ng real estate tax at iba pa.

Samantala, aalisin din ng PPP Act ang kasalukuyang limitasyon sa halaga 
ng proyekto na maaaring balikatin ng gobyerno na nakapako sa 50% ng 
kabuuang halaga ng isang proyektong PPP. Kasama ang paggarantiya 
sa tubo at mga utang ng imbestor, lalong malalagay sa alanganin ang 
kalagayang pampinansya ng pamahalaan. Taliwas ito sa ikinakatwiran 
na wala o kapos ang pondo ng gobyerno para tustusan ang mga susing 
imprastruktura gaya ng transportasyon, kuryente, tubig, kalsada, at iba pa 
kung kaya’t dapat pumasok sa mga kontratang PPP. Sa kaso ng LRT 1, 
tinatayang nasa 54% ng kabuuang Php64.9 bilyon na halaga ng proyekto ang 
direktang sasaluhin ng pamahalaan. Kabilang dito ang gastos sa right of way, 
pagbili sa mga bagong bagon, civil works at konstruksyon ng mga depot, at 
iba pa. Bukod pa rito ang tinatayang Php64 bilyon na mawawalang 
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kita ng gobyerno dahil sa eksempsyon sa real estate tax ng grupong Ayala-
Pangilinan sa buong buhay ng kontrata. 

Kahit panandaliang naunsyami, iniamba rin ng mga kaalyado ni Aquino sa 
mababang kapulungan ng Kongreso ang Charter change (Cha-cha) para sa 
ganap na liberalisasyon ng pambansang ekonomya. Dahil sa mahigpit na 
pagbabantay ng publiko, napilitan si Speaker Feliciano Belmonte na iatras 
ang kanyang Resolution of Both Houses (RBH) No. 1 na magbibigay sana ng 
kapangyarihan sa lehislatura na payagan ang 100% pagmamay-ari sa mga 
lupain sa bansa; mga institusyon sa midya at edukasyon; mga pampublikong 
yutilidad; eksplorasyon, pagpapaunlad at paggamit sa likas yaman ng bansa; at 
iba pang istratehikong sektor ng ekonomya.26 

Ipinagpatuloy ng rehimeng Aquino ang neoliberal na reporma maging sa 
sistema ng edukasyon. Sa pamamagitan ng programang K-12 (Kindergarten 
to Grade 12) Law o Republic Act (RA) 10533, inihuhugis ang malakolonyal na 
pwersa ng paggawa ng bansa para ibayong pagsilbihan ang pangangailangan 
ng pandaigdigang merkado, kabilang ang pag-eksport ng murang paggawa. 
Sa disenyo ng kurikulum ng K-12, kabilang sa pag-aaralan ang mga kursong 
technical-vocational-livelihood (TVL). 

Ayon sa Department of Education (DepEd), 48.7% ng mga estudyante sa senior 
high school (SHS) ang ilalagay sa TVL kunsaan pag-aaralan ang housekeeping, 
household services, welding, plumbing, tailoring, dressmaking, caregiving, tour 
guiding services, call center services at iba pa. Tinitiyak ng K-12 ang murang 

26  Ayon kay Belmonte, iniatras niya ang botohan sa plenaryo ng RBH No. 1 na nakatakda sana 
noong 11 Hunyo 2015 dahil wala raw sapat na paborableng boto para rito (kailangan ang 217 
na boto o 3/4 ng 289 na kasapian ng House of Representatives). Sinabi pa nitong “simboliko” 
na lamang kung sakali mang ipasa ng HOR ang RBH No. 1 dahil wala ring sapat na suporta 
mula sa Senado. Gayunman, ipinapakita ng RBH No. 1 na posibleng baguhin ang Saligang 
Batas gamit ang prosesong ipinapanukala ni Belmonte. (“Speaker on why economic Cha-cha 
was shelved: We didn’t have the numbers,” Philippine Daily Inquirer, 11 Hunyo 2015, http://
newsinfo.inquirer.net/697825/speaker-on-why-economic-cha-cha-was-shelved-we-didnt-
have-the-numbers) 
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pwersa sa paggawa na may kakayanan para tugunan ang pangangailangan 
ng mga dayuhang merkado at pamumuhunan.27

Ano ang kalagayan ng ordinaryong mamamayan 
sa nakalipas na limang taon ng rehimeng Aquino?

Ibayong pagpapahirap at pagpapabaya ang dinanas ng mamamayang Pilipino 
sa ilalim ng rehimen. Nagpatuloy at lumala ang kawalan ng lupa ng mga 
magsasaka at ang kahirapan na dinaranas sa kanayunan. Hanggang ngayon, 
sa kabila ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP), nanatiling 
buo ang malalawak na asyenda tulad ng Hacienda Luisita sa Tarlac, Hacienda 
Looc sa Batangas, Hacienda Dolores sa Pampanga, Araneta Estate sa 
Bulacan, Hacienda Yulo sa Laguna, at iba pa. 

Sa kaso ng 6,000-ektaryang Hacienda Luisita na kontrolado ng pamilya ng 
Pangulo, nasa 4,915 ektarya na lamang ang nakapaloob sa CARP habang 
lampas 1,000 ektarya ang direktang hawak ng mga korporasyong pag-aari 
ng angkan nina Aquino. Dinarahas din ang mga magsasaka sa Hacienda 
Luisita gaya ng sunud-sunod na kaso ng mga pambubuldoser sa kanilang 
mga pananim, panununog ng bahay, iligal na detensyon, tangkang pagpatay, 
pananakot at pananakit ng mga diumanong tauhan ng Hacienda Luisita. 
Nagsampa ng reklamo ang mga magsasaka sa Department of Justice (DOJ) 
ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito inaaksyunan. Nangyayari ang 
lahat ng ito tatlong taon na mula nang iutos ng Korte Suprema na ipamahagi 
ang Hacienda Luisita sa mga magsasaka at manggagawang bukid bilang mga 
tunay na may-ari nito.28

Isa ang rehimeng Aquino sa may pinakamababa o pinakamabagal na 
pamamahagi ng lupa. Sa pag-aaral ng IBON, 9 sa 10 magsasaka na dapat ay 
benepisaryo (ng pamamahagi ng lupa) ang walang sariling lupang sinasaka 
habang nasa tatlo naman sa apat na magsasaka ang hindi kayang magbayad 

27  “K-12: Who loses, who profits,” Marjohara Tucay, Philippine Daily Inquirer, 7 Hunyo 2015, 
http://opinion.inquirer.net/85551/k-12-who-loses-who-profits 

28  “3 years after SC ruling on Luisita, farmers call for justice,” Bulatlat.com, 24 Abril 2015, 
http://bulatlat.com/main/2015/04/24/3-years-after-sc-ruling-on-luisita-farmers-call-for-
justice/ 

3
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sa lupa dahil hindi libre ito sa ilalim ng CARP.29 Sa datos ng Land Bank of the 
Philippines (LBP), nasa 9.7% lamang ng mga benepisyaryo ng CARP ang 
nakapagbayad na ng buo para sa kanilang lupa habang 76% ang tumigil nang 
magbayad at nanganganib na mabawian ng lupang ipinamamahagi raw ng 
CARP. Noong 2012, nasa 1.2 milyong magsasaka pa rin ang nangungupahan 
sa lupa mula sa dating bilang na 555,232 noong 1998. Milyun-milyong 
magsasaka pa rin ang nakatali sa mga mapaniil at mapagsamantalang kontrata 
sa mga may-ari ng plantasyon at korporasyon sa agribusiness.30

Nahaharap din ang mga magsasaka at katutubo sa malakihang pangangamkam 
ng lupa ng mga korporasyon, kabilang na iyong mga pumapasok sa PPP 
ng rehimeng Aquino. Halimbawa nito ang MRT 7 ni Danding Cojuangco 
na makakaapekto sa 600 ektarya ng lupaing agrikultural at sinasabing 
magpapalayas sa may 300 pamilya ng mga magsasaka sa San Jose del 
Monte, Bulacan.31 Libu-libong ektarya ng mga lupaing agrikultural at katutubo 
ang tinatarget din ng mga dayuhan at lokal na kapitalista, gaya ng 300,000 
ektarya ng plantasyon ng palm oil sa Mindanao, sa susunod na 10 taon. 
Nakaamba ring pumasok sa 18,700 ektarya ng lupain sa Mindanao ang mga 
dayuhang korporasyon para sa plantasyon ng saging, kape, cocoa, at pinya sa 
pamamagitan ng US$250-milyong pautang ng World Bank at Japan Bank for 
International Cooperation (JBIC).32   

Samantala, walang makabuluhang pagtaas ng sahod ang ipinatupad ng 
rehimeng Aquino sa nakaraang limang taon. Mula noong 2010, tumaas lamang 

29  “Kawalang hustisya sa mga magsasaka, lumalala sa ilalim ni Aquino, Pinoy Weekly, 
22 Oktubre 2014, http://pinoyweekly.org/new/2014/10/kawalang-hustisya-sa-mga-
magsasaka-nagpapatuloy-sa-ilalim-ni-aquino/ 

30  “Farmers, other sectors link arms to fight for genuine land reform,” Bulatlat.com, 19 Mayo 
2015, http://bulatlat.com/main/2015/05/29/farmers-other-sectors-link-arms-to-fight-for-
genuine-land-reform/ 

31  “MRT-7: The latest in the San Jose del Monte farmers saga vs landgrabbing,” Bulatlat.com, 
28 Abril 2015, http://bulatlat.com/main/2015/04/28/mrt-7-the-latest-in-the-san-jose-del-
monte-farmers-saga-vs-landgrabbing/ 

32  “World Bank, Japan agency offer farm loan for Philippines,” Wall Street Journal, 18 Mayo 
2015, http://farmlandgrab.org/post/view/24914-world-bank-japan-agency-offer-farm-
loan-for-philippines 
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ang arawang minimum na sahod sa NCR, halimbawa, nang Php62-77. 
Pinakamababa ang itinaas ng sahod sa Region IV-B na nagtala lamang 
ng Php11 sa parehong panahon. Maging ang mga rehiyon sa Mindanao 
na kabilang sa pinakamahihirap sa buong bansa ay kakarampot lang din 
ang naging pagtaas. Sa Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM), 
halimbawa, na pinakamahirap na rehiyon, tumaas lamang ang minimum na 
sahod nang Php28 mula noong 2010. 

Pareho rin ang kaso ng mga kawani ng pamahalaan. Mula noong huling 
pagtaas sa kanilang sahod noong 2012 sa ilalim ng Salary Standardization 
Law (SSL) 3, wala na ulit naging pagtaas sa kanilang sahod. Sa 
kasalukuyan, nakapako sa Php8,000 hanggang Php9,000 kada buwan 
ang pinakamababang sahod ng mga kawani sa mga first class na syudad 
at munisipyo gaya ng mga nasa NCR. Mas mababa ang tinatanggap ng 
mga nasa sixth class na syudad at munisipyo na nasa Php5,850 hanggang 
Php6,750 lamang.

Makikita ang lubhang kakapusan ng minimum na sahod ng mga manggagawa 
at kawani kung ikukumpara sa halaga ng pamumuhay. Noong 2010, nasa 
Php955 kada araw ang tayang halaga na kailangan ng isang pamilya sa NCR 
para sa mga batayang pangangailangan nito. Nitong June 2015, umaabot 
na ito sa Php1,083 kada araw bawat pamilya o paglobo nang Php128. Mas 
malaki ito nang Php51 sa itinaas ng minimum na sahod sa NCR sa parehong 
panahon.33 Sa kasalukuyan, ang minimum na sahod sa NCR, kasama na ang 
cost of living allowance (COLA), ay nasa Php459 hanggang Php481 lamang o 
katumbas nang 42-44% ng tayang halaga ng pamumuhay. 

Pero mas masahol pa ang kalagayan ng mga manggagawa sa ARMM 
kunsaan ang minimum na sahod ay nasa Php250 lamang o katumbas nang 
20% ng tayang halaga ng pamumuhay sa rehiyon na Php1,274. Pinalala pa 
ang sitwasyon ng hindi pagsunod ng mga empresa sa itinakdang minimum 
na sahod. Noong Disyembre 2013, halimbawa, iniulat ng National Wages and 
Productivity Commission (NWPC) na nasa 15.4% ng mga ininspeksyon nitong 

33  Batay ito sa family living wage (FLW) na dating kinukwenta ng National Wages and 
Productivity Commission hanggang noong Setyembre 2008 (Php917 kada araw). Itinuloy 
ng IBON ang pagtaya sa FLW sa pamamagitan ng implasyon.
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mga empresa ang nagpapasahod sa mga manggagawa nang mas mababa sa 
itinakdang minimum na sahod.

Sistematiko ang pambabarat ng rehimeng Aquino sa sahod ng mga 
manggagawa at kawani alinsunod pa rin sa mga neoliberal na prinsipyo na 
itakda ng merkado ang sahod at paliitin ang papel ng gobyerno. Isa sa mga 
legasiya nito, halimbawa, ang pagpapatupad ng two-tiered wage system 
(2TWS) sa ilalim ng RA 6727. Sa sistemang ito, ang sahod ay binubuo ng “floor 
wage” (tier 1), na nakapako at papalit sa minimum na sahod, at ng sahod na 
nakabatay sa produktibidad ng manggagawa (tier 2). Itatakda ng kapitalista 
kung gayon kung madaragdagan ang floor wage batay sa sariling pagtuos 
nito sa produktibidad ng manggagawa at inaalis ang obligasyon ng gobyerno 
na itakda ang pagtataas ng sahod ayon sa pangangailangan ng disenteng 
pamumuhay. Simula nang ipatupad noong 2012, 92 na sa 107 na minimum 
wage rates sa 8 sa 17 rehiyon sa bansa ang tier 1-compliant, ayon sa ulat ng 
Depatment of Labor and Employment (DOLE). Tinatarget na maipatupad ito sa 
buong bansa simula 2016. 

Kinaharap din ng mga manggagawa sa ilalim ng rehimeng Aquino ang laganap 
na kawalan ng seguridad sa trabaho. Ayon sa kompyutasyon ng IBON mula 
sa datos ng PSA-Bureau of Labor and Employment Statistics (BLES) nasa 
44.3% ng mga manggagawang sa mga establisimyento sa buong bansa 
ay hindi regular ang empleyo (kontraktwal, probationary, kaswal, seasonal 
o apprentice) o agency-hired noong 2012. Tumaas ito mula sa 37% noong 
2008. Malaki na ang nasabing bilang pero maaaring mas mataas pa ito kung 
tutuusin. Halimbawa, kalakhan ng mga kontraktwal ang naka-empleyo sa mga 
sektor kunsaan nakakonsentra ang mga manggagawa.34 Halimbawa nito ang 
sektor ng serbisyo kunsaan 54% ng kabuuang bilang ng mga may trabaho ay 
nakakonsentra, batay sa Abril 2015 na Labor Force Survey (LFS). Maging sa 
pampublikong sektor na itinuturing na pinakamalaking employer, laganap din 
ang kontraktwalisasyon.

 

34  “Kalagayan ng manggagawang Pilipino sa ilalim ng rehimeng Aquino,” presentasyong 
PowerPoint ng KMU, Abril 2015
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Ayon sa Confederation for Unity, Advancement and Recognition of 
Government Employees (Courage), nasa 22% ng mga kawani ng pamahalaan 
ang kontraktwal.35 

Tumampok ang api at pinagsasamantalahang kalagayan ng mga 
manggagawa sa malagim na sunog sa pabrika ng tsinelas ng Kentex 
Manufacturing Inc. sa Valenzuela City. Pitumpu’t dalawang (72) manggagawa 
ang namatay sa naturang sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection (BFP), 
walang fire safety clearance ang pagawaan ng Kentex.36 Lampas 120 
manggagawa ng Kentex ang kontraktwal na sumasahod ng Php220, ayon 
sa KMU. Nasa 33 lamang ang mga regular na may minimum na sahod na 
Php481 kahit pa nasa 20 hanggang 25 taon na sila sa kumpanya. Hindi rin 
daw inireremit ng kapitalista ang benepisyo ng mga manggagawa kagaya ng 
SSS, Philhealth, at iba pa. Sinasabing umaabot rin sa 12 oras kada araw ang 
pagtatrabaho ng mga manggagawa ng Kentex.37 

Kaliwa’t kanang demolisyon naman ang hinarap ng maralitang lungsod sa 
buong panahon ng rehimeng Aquino para bigyang-daan ang mga proyektong 
PPP. Maalala ang kauna-unahang malakihang demolisyon sa ilalim ni Aquino 
sa North Triangle noong Setyembre 2010 bilang bahagi ng PPP ng mga Ayala 
– ang Quezon City Business District (QCBD). Mula sa dating 20,000 pamilya, 
tinatayang nasa 4,500 hanggang 7,000 pamilya na lamang ang natitira dito 
dahil sa nagpapatuloy na mga demolisyon hanggang ngayon.38 Magreresulta 
rin sa malawakang demolisyon ng mga maralitang lungsod at iba pa ang mga 

35  “Contractualization in public sector, rampant and anti-worker – workers union,” Bulatlat.
com, 26 Pebrero 2015, http://bulatlat.com/main/2015/02/26/contractualization-in-
public-sector-rampant-and-anti-worker-workers-union/  

36  “Kentex operated without fire safety clearance – BFP,” GMA News Online, 20 Mayo 2015, 
http://www.gmanetwork.com/news/story/490430/news/nation/kentex-operated-
without-fire-safety-clearance-bfp 

37  “Hinggil sa sunog sa pabrikang Kentex na pumatay sa 72 manggagawa,” KMU, 16 Mayo 
2015

38  “Urban poor leader hopes int’l tribunal could serve justice,” Bulatlat.com, 13 Marso 2015, 
http://bulatlat.com/main/2015/03/13/urban-poor-leader-hopes-intl-tribunal-could-
serve-justice/ 
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proyektong PPP ni Aquino gaya ng LRT 1 extension (2,000 pamilya)39, MRT 
7 (10,000 pamilya ng maralitang lungsod, bukod pa sa mga magsasaka at 
ibang kabahayan)40, at iba pang mga proyektong pang-imprastruktura. Hindi pa 
kasama rito ang mga kabahayan sa mga estero sa Metro Manila na pinalalayas 
rin ng rehimeng Aquino para raw tugunan ang lubhang pagbabaha. Aabot sa 
60,000 pamilya ng maralitang lungsod sa inisyal na walong estero ang apektado 
nito.

Patuloy sa pagtaas ang mga bayarin at presyo dahil sa pribatisasyon, 
deregulasyon at pag-iral ng mga monopolyo. Sa pagitan ng 2011 at 2014, 
tumaas ang singil ng Meralco para sa mga residensyal na kostumer mula 
Php10.52 kada kilowatt-hour (kWh) paakyat sa Php10.95. Bumaba ang singil sa 
kuryente (nasa Php10.43 ito nitong Mayo) bunga na rin ng matinding protesta 
ng publiko laban sa mga pagtaas. Gayunman, nakaamba pa rin ang malakihang 
pagtaas ng singil ng Meralco gaya ng nakabinbin na Php4.15 per kWh na 
pinatawan ng TRO ng Korte Suprema noong Disyembre 2013 at ang nakabinbin 
sa Energy Regulatory Commission (ERC) mula noong Enero 2014 na Php0.45 
per kWh na petisyon na pagtataas.41 Sa ibang bahagi ng bansa, mas malaki pa 
ang itinaas ng singil sa kuryente gaya sa Mindanao kunsaan nagtaas ng singil 
ang Davao Light mula Php6.84 kada kWh noong 2010 paakyat sa Php7.75 
nitong Mayo 2015. 

Nagtaas din ng singil sa tubig. Sa pagitan ng 2010 at 2015, lumaki ang singil 
ng Maynilad Water Services Inc. mula Php37.40 (all-in tariff) kada cubic meter 
(cm.) paakyat sa Php45.73. Gayundin ang kaso ng Manila Water Co. Inc. – 
mula Php30.12 paakyat sa Php33.96. Ang mga pampublikong yutilidad sa tubig 
at kuryente ay kabilang sa mga matagal nang isinapribado ng gobyerno at 
hinayaan ang mga awtomatikong pagtataas sa ilang bahagi ng mga singil nito. 

39  “LRTA spends close to P1B for informal settlers’ relocation,” Manila Bulletin, 5 Mayo 2015, 
http://www.mb.com.ph/lrta-spends-close-to-p1-b-for-informal-settlers-relocation/#CCUxs
LTdoppMHgzB.99 

40  “Fearing eviction, farmers, urban poor unite vs MRT 7 project,” Bulatlat.com, 30 Setyembre 
2011, http://bulatlat.com/main/2011/09/30/fearing-eviction-farmers-urban-poor-unite-vs-
mrt-7-project/ 

41  “Meralco could delay July bills,” BusinessWorld, 24 Hunyo 2015, http://www.bworldonline.
com/content.php?section=TopStory&title=meralco-could-delay-july-bills&id=110299 
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Alinsunod sa neoliberal na prinsipyo, awtomatikong ipinapasa ng mga 
pribadong monopolyo sa mga konsyumer ang epekto ng implasyon, galaw 
ng palitan ng piso at dolyar, at iba pang mga kwestyonableng bayarin. 
Sa kaso ng tubig, halimbawa, hindi ganap na niresolba ng arbitration ang 
kontrobersya sa pagpapasa ng mga pribadong konsesyonaryo ng MWSS 
sa mga konsyumer nito ng kanilang corporate income tax. Sa desisyon ng 
magkahiwalay na arbitration panel, pinayagan ang Maynilad na magtaas 
ng kanilang basic charge nang Php3.06 kada cu. m. at patuloy na ipasa sa 
kanilang mga konsyumer ang income tax habang inutusan naman ang Manila 
Water na magbaba ng basic charge nang Php2.77 kada cu. m. dahil hindi 
pwedeng ipasa ang parehong nasabing buwis. Kailangan pang dumulog ang 
mga regulator – na nauna nang nagdesisyong bawal ipasa ang income tax – 
sa Korte Suprema para linawin ang usaping ito.42 

Sa pag-iral ng mga monopolyo, lalong nalalagay sa alanganin ang interes ng 
publiko. Sa industriya ng kuryente, halimbawa, sinabi ng ERC kamakailan 
na lumabas sa imbestigasyon nito na inabuso ng 13 kumpanya ng kuryente 
ang merkado kaya sumipa pataas ang presyo noong 2013 sa panahon naka-
shutdown ang planta Malampaya.43 Nananatili ring peligroso ang seguridad sa 
kuryente ng bansa sa harap ng mataas na singil. 

Kahit bumabagsak sa pangkalahatan ang presyo ng langis sa daigdig simula 
noong kalagitnaan ng 2014, hindi rin naman ito ganap na nararanasan sa 
Pilipinas. Maliban sa pagbagsak ng presyo ng diesel, may naitala pa ring 
pagtaas sa presyo ng gasoline at maging sa LPG sa buong nakaraang limang 

42  “MWSS questions before SC water concessionaires’ right to recover CIT,” The Philippine 
Star, 16 Mayo 2015, http://www.abs-cbnnews.com/business/05/16/15/mwss-questions-
sc-water-concessionaires-right-recover-cit 

43  Kabilang dito ang PSALM, opereytor ng Malaya and Casecnan plants; Pan-Asia, opereytor 
ng Limay Power plant; ThermaMobile; Meralco; 1590Bauang; CIP2; TransAsia; AP 
Renewables, opereytor Makban Geothermal; Udenna, opereytor ng Subic diesel plant; 
Strategic Power Development. Corp, opereytor ng San Roque; GNPower, opereytor ng 
Mariveles coal fired plant; at SEM-Calaca. (“ERC finds basis to charge 13 power generators 
for ‘market abuse’,” InterAksyon.com, 2 Hunyo 2015, http://www.interaksyon.com/
business/111626/erc-finds-basis-to-charge-13-power-generators-for-market-abuse) 
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taon.44 Mahigpit na ipinagtanggol ni Aquino ang deregulasyon sa industriya 
ng langis sa kabila ng patuloy na pag-iral ng mga dayuhang monopolyo na 
nagdidikta ng artipisyal na mataas na presyo nito. 

Bunga naman ng programang PPP ng gobyerno, tumaas nang malaki ang 
pasahe sa LRT 1, LRT 2 at MRT 3 simula nitong Enero 2015. Noon pang 
2011 planong ipatupad ng administrasyon ang taas-pasahe ngunit lagi itong 
sinasalubong ng mga protesta. Pero sa pagpasok ng grupong Ayala-Pangilinan 
sa LRT 1 (pinirmahan ang Concession Agreement noong Oktubre 2014), 
gayundin ang nakatakdang bidding para sa LRT 2 sa Nobyembre 2015 at 
planong PPP para sa MRT 3, ipinatupad na ng LRTA ang aabot sa 87% na 
taas-pasahe.45 Tinatayang 9 sa bawat 10 pasahero ng LRT at MRT ay mga 
ordinaryong manggagawa, mga estudyante at walang trabaho.

Kasabay ng malaking pagtaas ng pasahe ang ibayong paglubha ng kondisyon 
ng mga tren at bagon, partikular ng MRT 3, bagay na naglalagay sa peligro 
sa mga komyuter. Mula Enero hanggang Hunyo ng 2015, umaabot na sa 25 
ang naiulat na mga insidente ng pagkaantala ng serbisyo dahil sa palyadong 
mga tren at bagon at iba pang imprastruktura ng MRT, ayon sa mismong datos 
ng Department of Transportation and Communications (DOTC). Katumbas 
ito ng apat na insidente ng pagkaantala kada buwan. Doble na ito ng dalas 
ng mga katulad na insidente noong 2010 kunsaan nasa dalawa lamang kada 
buwan ang naitala. Sa kabuuan, nasa 193 na ang insidente ng pagkaantala ng 
serbisyo ng MRT 3 mula 2010 hanggang Hunyo 2015.

Sa pagbubukas ng klase ngayong taon, pinayagan ng DepEd na magtaas 
ng matrikula at iba pang bayarin ang 1,246 na mga pribadong eskwelahan 

44  Noong simula ng kanyang termino (huling linggo ng Hunyo 2010), nasa Ph34.25 kada litro 
ang common price ng diesel sa Metro Manila at Php44 ang gasolina habang nasa Php576.50 
hanggang Php651.50 kada 11-kilogram na tangke ang LPG. Nitong unang linggo ng Hulyo 
2015, nasa Php29 na lamang ang diesel, Php45.20 ang gasolina, at Php475 hanggang Php675 
ang LPG. 

45  Sa ilalim ng bagong iskema ng DOTC, tumaas nang Php10 ang dulo-sa-dulong byahe ng LRT 
1 at 2 habang Php13 naman ang nadagdag sa pasahe ng dulo-sa-dulong byahe ng MRT 3. 
Depende sa istasyong panggagalingan at pupuntahan ng pasahero, nasa 0-50% ang taas-
pasahe sa LRT 1; 25-79% sa LRT 2; at 30-87% sa MRT 3. 
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nang hanggang 29% na pagtaas. Pinayagan din ng Commission on Higher 
Education (CHED) na magtaas ng matrikula at iba pang bayarin ang 313 
pribadong unibersidad at kolehiyo nang abereyds na 6.48 porsyento.46 Mas 
mataas pa raw kung tutuusin ang itinaas ng matrikula ng mga pribadong 
unibersidad at kolehiyo. Iniulat ng CHED na Php32.34 kada yunit ang itinaas 
ng matrikula at Php34.79 sa iba pang mga bayarin. Pero sa ibang tala, nasa 
Php58.48 kada yunit ang itinaas ng matrikula at Php56.40 sa iba pang mga 
bayarin.47 Dahil sa patuloy na pagtaas ng halaga ng edukasyon sa mga 
pribadong paaralan, dumarami na raw ang lumilipat sa mga pampublikong 
eskwelahan kunsaan kulang naman ang pasilidad bunga ng pagpapabaya ng 
pamahalaan.48

Kung isasama ang epekto ng K-12 sa matrikula, mas mabigat pa ang 
papasanin ng mga estudyante at kanilang mga magulang. Sinasabing aabot 
ito sa karagdagang Php100,000 hanggang Php200,000 para sa nadagdag na 
dalawang taon ng senior high school. Dahil maraming pampublikong paaralan 
ang hindi pa handa sa pagpapatupad ng K-12, hinihikayat ng DepEd ang iba 
na lumipat sa mas mahal na mga pribadong eskwelahan. Bibigyan naman 
daw ng voucher na Php8,750 hanggang Php22,000 pero hindi pa rin ito sapat 
para sa Php35,000 hanggang Php70,000 na matrikula’t mga bayarin sa mga 
pribadong paaralan.49

Hindi lamang sa pamamagitan ng mga patakarang neoliberal na pinabayaan 
ng rehimeng Aquino ang interes at kagalingan ng mamamayan. Sa nakalipas, 
tampok ang kriminal na pagpapabaya nito sa mga naging biktima ng 
kalamidad gaya ng mga bagyong Sendong (2011), Pablo (2012), at Yolanda 
(2013). Nitong mga nakalipas na buwan, tumingkad ang pagpapabaya ni 

46  “A yearly problem,” Philippine Daily Inquirer, 28 Mayo 2015, http://opinion.inquirer.
net/85273/a-yearly-problem 

47  “CHED releases wrong data on tuition hike,” The Philippine Star, 30 Mayo 2015, http://m.
philstar.com/314191/show/85e69c43ceaa823db9c1304293a9b43a/? 

48  “More students transferring to public schools,” ABSCBNnews.com, 8 Hunyo 2015, http://
mobile.abs-cbnnews.com/nation/metro-manila/06/08/15/more-students-transferring-
public-schools/ 

49  “K-12: Who loses, who profits,” Marjohara Tucay, Philippine Daily Inquirer, 7 Hunyo 2015, 
http://opinion.inquirer.net/85551/k-12-who-loses-who-profits
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Aquino sa kaso ng mga OFW gaya ng ipinakita sa kaso ni Mary Jane Veloso na 
biktima siya ng sindikato sa droga at human trafficking sa Indonesia kunsaan 
siya hinuli sa pagiging “drug mule” diumano noon pang Abril 2010 at hinatulan 
ng bitay. Halos hindi diumano inasikaso ng Department of Foreign Affairs (DFA) 
ang kaso ni Mary Jane hanggang sa mag-ingay ang pamilya nito kasama ang 
organisasyong MIGRANTE simula noong Pebrero 2015. Bunga ng malakas 
na panawagan hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa iba’t ibang bansa, 
pansamantalang pinahinto ng Pangulo ng Indonesia ang nakatakda sanang 
pagbitay kay Mary Jane noong 29 Abril 2015 para bigyang-daan ang muling 
imbestigasyon sa kaso nito.

Ano ang katangian ng “daang matuwid” ng 
rehimen at ng diumanong laban nito sa katiwalian?

Selektibo at para sa pansariling interes ang katangian ng “daang matuwid” at 
kampanya laban sa katiwalian ng rehimeng Aquino. Pangunahin nitong tinarget 
ang mga kalaban sa pulitika habang mahigpit namang prinotektahan ang mga 
kakampi at kaalyado. Ganito ang naging takbo mula sa impeachment nina 
dating Punong Mahistrado Renato Corona at Ombudsman Merceditas Gutierrez 
hanggang sa pagsasampa ng kasong pandarambong kina dating Pangulong 
Gloria Arroyo at kay Binay.

Matapos ang 21 pagdinig kaugnay sa diumano overpricing ng Makati city 
hall at science high school, inirekomenda ng Senate Blue Ribbon special 
sub-committee na sampahan ng kasong pandarambong (plunder) si Binay.50 
Bukod pa rito ang mga nauna nang kasong isinampa sa Ombudsman laban 

50  Pinangunahan ng malapit na kaalyado ng Pangulo, si Sen. Antonio Trillanes IV, ang 
imbestigasyon ng Senado kay Binay, kasama sina Sen. Koko Pimentel at Alan Peter Cayetano. 
Kasama nilang pumirma sa rekomendasyon na sampahan ng kasong pandarambong ang Bise 
Presidente sina Sen. Grace Poe, Teofisto Guingona III, Sergio Osmena III, Francis Escudero, 
Miriam Defensor-Santiago, Pia Cayetano at Paolo Benigno Aquino IV. Kailangan ang simpleng 
boto ng mayorya sa plenaryo ng Senado para ganap nang maging opisyal na rekomendasyon 
ng Blue Ribbon. (“On to the plenary: 10 senators sign report on plunder raps vs. VP Binay,” 
GMA News Online, 1 Hunyo 2015, http://www.gmanetwork.com/news/story/496518/news/
nation/on-to-the-plenary-10-senators-sign-report-on-plunder-raps-vs-vp-binay) 
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kay Binay noong isang taon dahil sa pareho ring mga alegasyon.51 Ang punto 
na may nakasampa nang kaso sa Ombudsman sa katulad na mga bintang 
ay nagbibigay kredibilidad sa pananaw na ginigipit si Binay dahil sa pulitika. 
Dawit din sa mga kasong ito ang anak ni Binay na si Makati Mayor Junjun 
Binay na sinuspinde ng Ombudsman. Ito ang ikalawang suspensyon ng 
batang Binay na una ring sinuspinde noong Marso.52 
 
Bago si Binay at kanyang pamilya, pinuntirya rin ng rehimen ang iba pang 
posibleng malakas na katunggali nito sa 2016 gaya nina Sen. Jinggoy Estrada 
at Sen. Bong Revilla kasama ang dating tagapangulo ng Senado na si Sen. 
Juan Ponce Enrile na sinampahan ng Ombudsman ng kasong pandarambong 
sa Sandiganbayan. Batay ito sa rekomendasyon din ng Blue Ribbon matapos 
ang serye ng mga imbestigasyon kaugnay sa iskandalo ng pork barrel ng 
negosyanteng si Janet Lim Napoles. Isang taon nang nakakulong ang tatlong 
Senador sa Camp Crame habang dinidinig ng Sandiganbayan ang kanilang 
kaso.

Kapansin-pansin ang dobleng pamantayan ng rehimen dahil habang masugid 
sa imbestigasyon at pagsasampa ng kaso laban sa mga katunggali sa 
pulitika, kabaligtaran naman ang pagturing nito sa mga kaalyado. Sa kabila 
ng kaliwa’t kanang kontrobersya, hindi inalis ni Aquino sa pwesto si dating 
Philippine National Police (PNP) Chief General Alan Purisima na malaon 

51  Noong Hunyo 2014 pa lamang kunsaan nagsimula ang agresibo at sistematikong 
atake sa kanya ng LP, sinampahan na ito kasama ang anak na si Mayor Junjun Binay ng 
Makati ng kasong pandarambong sa Ombudsman sa diumano overpricing ng Php1.56-
bilyong New Makati City Parking Building. Sa pagtatapos ng 2014, sinundan pa ito ng isa 
pang kaso ng pandarambong sa Ombudsman kaugnay naman sa diumano overpricing ng 
Php1.33-bilyong gusali ng Makati Science High School. Kapwa isinampa ni Renato Bondal 
na kalaban sa lokal na pulitika ng mga Binay ang dalawang kaso. (“VP Binay, son face 
plunder raps for alleged overpriced building construction,” GMA News Online, 22 Hulyo 
2014, http://www.gmanetwork.com/news/story/371448/news/nation/vp-binay-son-
face-plunder-raps-for-alleged-overpriced-building-construction; “2nd plunder, graft 
raps filed vs Binay,” Sun Star, 16 Disyembre 2014, http://www.sunstar.com.ph/breaking-
news/2014/12/16/2nd-plunder-graft-raps-filed-vs-binay-382273 

52  “Ombudsman orders Junjun Binay suspended due to Science HS mess,” GMA News 
Online, 29 Hunyo 2015, http://www.gmanetwork.com/news/story/512526/news/nation/
ombudsman-orders-junjun-binay-suspended-due-to-science-hs-mess 
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nang malapit sa pamilya Aquino bilang opisyal ng Presidential Security Group 
(PSG) noong termino ni dating Pangulong Corazon Aquino. Lalong tumingkad 
ang labis na pagpabor ni Aquino kay Purisima nang sumambulat ang trahedya 
ng Mamasapano.53 54 Kahit sinuspindi na ng Ombudsman, si Purisima pa rin, 
sa basbas ni Aquino, ang nag-koordina ng operasyon sa Mamasapano. Hindi 
kailanman inamin ni Aquino ang sariling pananagutan – kahit pa ito ang sinasabi 
ng mga inilunsad na imbestigasyon ng binuong Board of Inquiry (BOI) ng PNP 
at ng Senado – habang pilit ding pinagtatakpan ang pananagutan ni Purisima. 
Hindi ito pinatalsik ni Aquino sa pwesto at napilitan na lamang magbitiw dahil 
sa matinding pagkundena ng publiko at para mabawasan ang ngitngit ng 
taumbayan sa rehimen.55

Kabilang din sa mistulang nagtatakip sa mga kaalyado ng Pangulo maging 
ang Ombudsman na si Conchita Carpio Morales na sinasabing malapit sa 
Pangulo. Halimbawa nito ang kaso sa maanomalyang US$11.5-milyong 
kontrata sa pagmamantina ng MRT 3. Habang pinasasampahan ng graft 
ang dating General Manager nitong si Al Vitangcol at iba pang opisyal, hindi 
naman isinama sa kaso ang mga pumirma sa kontrata na sina DOTC Sec. 
Joseph Emilio Abaya, na presidente rin ng LP.56 Palusot ng Ombudsman na 

53  Kabilang dito ang maanomalyang kontrata ng PNP sa isang courier service; tagong yaman 
kasama ang kontrobersyal na magarbong bahay-pahingahan sa San Leonardo, Nueva Ecija; at 
kwestyonableng pagpapaganda ng kanyang opisina sa Camp Crame.

54  Ang trahedya ng Mamasapano ay resulta ng palpak na operasyon na idinirehe ng US, ni 
Aquino at Purisima para dakpin ng PNP Special Action Force (SAF) ang teroristang si Marwan 
ng Malaysia (na nasa listahan ng most wanted ng US) at Abdul Basit Usman noong 25 Enero 
2015 sa Tukanalipao, Mamasapano sa lalawigan ng Maguindanao. Dahil sa kawalan ng 
wasto at sapat na koordinasyon sa MILF na may umiiral na ceasefire ang gobyerno sa ilalim 
ng kasunduang pangkapayapaan nito at maging sa Armed Forces of the Philippines (AFP), 
nagkaroon ng matinding sagupaan sa pagitan ng SAF-PNP, MILF at iba pang armadong grupo 
sa lugar. Nasawi sa bakbakan ang 44 tauhan at opisyal ng SAF, 18 mandirigma ng MILF, at 7 
sibilyan (kabilang ang isang 5-taong gulang) bukod pa sa marami ring sugatan.  

55  “PNoy accepts suspended PNP chief Purisima’s resignation,” GMA News Online, 6 Pebrero 
2015, http://www.gmanetwork.com/news/story/428386/news/nation/pnoy-accepts-
suspended-pnp-chief-purisima-s-resignation

56  “Why spare Abaya? Vitangcol asks Ombudsman,” INQUIRER.net, 8 Hulyo 2015, http://
newsinfo.inquirer.net/703839/why-spare-abaya-vitangcol-asks-ombudsman 
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bago pa lamang daw noon si Abaya bilang Kalihim ng DOTC kaya’t hindi nito 
alam na maanomalya ang pinirmahang kontrata ng MRT 3. Sa kaso naman 
ng sinuspindeng si Mayor Binay, nilabanan ng Ombudsman ang depensa 
nito ng doktrina ng condonation, isang prinsipyo sa batas na nagsasabing 
hindi nawawala ang pananagutang administratibo ng isang opisyal kung 
muli itong mahahalal. Pero sa hiwalay na kaso ng korupsyon ng dating 
alkalde ng Muntinlupa, iba ang tono ng Ombudsman na nagsabing wala 
nang administratibong pananagutan ang nasabing alkalde dahil sa doktrina 
ng condonation.57 Ibinasura rin ng Ombudsman ang kaso ng reklamong 
overpricing sa Iloilo Convention Center laban sa mga matataas na opisyal ng 
LP sa pangunguna ni Senate President Franklin Drilon at iba pang kasapi ng 
Gabinete ni Aquino.58

Samantala, maliban sa dating pinuno ng Bureau of Customs (BOC) na si 
Ruffy Biazon, wala pang prominenteng myembro ng LP ang sinampahan 
ng kaso ng Department of Justice (DOJ) at Ombudsman kaugnay sa 
iskandalong pork barrel. Napaulat na hindi na diumano prayoridad ng DOJ 
ang ikatlong batch ng mga dapat sasampahan ng kaso na itinuro ng mga 
whistleblower. Kabilang sa batch na ito diumano ang mga malapit na kaalyado 
ng Pangulo at kasapi ng LP gaya nina Joel Villanueva na director general ng 
Technical Education and Skills Development Authority (TESDA), Cong. Rufus 
Rodgriguez ng Cagayan de Oro, at Cong. Rachel Arenas ng Pangasinan.59

Ang totoo, pinanatili at pinalakas pa ng rehimeng Aquino ang sistema ng 
patronahe, korupsyon at burukrata kapitalismo sa paggogobyerno nito. 

57  “Double standards,” Philippine Daily Inquirer, 29 Mayo 2015, http://opinion.inquirer.
net/85305/double-standards 

58  “Case on ‘overpriced’ Iloilo Convention Center dismissed,” ABSCBNnews.com, 20 Mayo 
2015, http://mobile.abs-cbnnews.com/nation/regions/05/20/15/case-overpriced-iloilo-
convention-center-dismissed/ 

59  Sinampahan ng DOJ ang unang batch ng mga nasangkot sa iskandalo ng pork barrel 
na binubuo ng 38 indibidwal kabilang sina Enrile, Jinggoy at Revilla noong Setyembre 
2013. Ang ikalawang batch naman ay binubuo ng 34 na indibidwal kunsaan kabilang si 
Ruffy Biazon at sinampahan ng kaso noong Nobyembre 2013. (“3 LP senatorial bets in 
third batch of ‘pork’ cases,” The Philippine Star, 6 Mayo 2015, http://www.philstar.com/
headlines/2015/05/06/1451722/3-lp-senatorial-bets-third-batch-pork-cases) 
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Ginagamit nito ang rekurso ng bayan para sa sariling pampulitika at pang-
ekonomyang interes. 

Itinalaga ni Aquino sa pusisyon ang mga kinatawan at opisyal ng malalaking 
burgesya kumprador. Inilagay nito, halimbawa, si Sec. Rene Almendras 
bilang Kalihim ng Department of Energy (DOE) at pagkatapos ay bilang “little 
President”. Isa si Almendras sa mga pinakamalapit na kaibigan ni Aquino at dati 
itong mataas na opisyal sa negosyo ng mga Ayala, na matagal na ring malapit 
sa pamilya ng Pangulo. Itinalaga rin ni Aquino si Rogelio Singson, dating opisyal 
naman sa mga negosyo ni Manny Pangilinan, bilang Kalihim ng Department of 
Public Works and Highways (DPWH). Kamakailan, itinalaga ng Pangulo ang 
accountant na si Geronimo Sta. Ana bilang komisyoner ng ERC. Diumano, 
ang mga Aboitiz na may substansyal na interes sa industriya ng kuryente ang 
naglakad kay Aquino para sa pagtalaga kay Sta. Ana.60

Samantala, ipinwesto ni Aquino si Alberto David Lina bilang bagong hepe ng 
Customs sa kabila ng maliwanag na isyu ng conflict of interest dahil sa mga 
negosyo nito sa serbisyo ng freight at cargo forwarding kabilang ang kilalang 
kumpanya na Air21. Ilan sa mga kumpanya ni Lina ang may nakabinbing 
kaso sa Customs dahil sa mga kwestyonableng transaksyon.61 Bago nito, 
kumakalat ang usap-usapan na ang rigodon sa Customs para ilagay si Lina 
ay may kinalaman din sa halalang 2016 kunsaan gagamitin ang ahensya para 
magpasulpot ng pondo para sa kampanya ng rehimen.62 

60  “INSIDE STORY: The real reason behind Petilla’s resignation,” Rappler, 30 Hunyo 2015, http://
www.rappler.com/newsbreak/investigative/96876-inside-story-real-reason-behind-petilla-
resignation 

61  “Lina in another conflict of interest,” Philippine Daily Inquirer, 11 Mayo 2015, http://
newsinfo.inquirer.net/690492/lina-in-another-conflict-of-interest; “Conflict of interest: Lina 
firm under investigation at Customs, say sources,” GMA News Online, 24 Abril 2015, http://
www.gmanetwork.com/news/story/476022/news/nation/conflict-of-interest-lina-firm-
under-investigation-at-customs-say-sources 

62  “Customs chief Sevilla bares ‘pressures’ as Lina is named to replace him,” InterAksyon.com, 
23 Abril 2015, http://www.interaksyon.com/business/109330/breaking--customs-chief-
sevilla-quits 
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Paano ipinailalim ng rehimen ang pambansang 
interes at soberanya sa imperyalismong US 
sa harap ng usapin sa agawan ng teritoryo sa 
China?

Isa pang iiwang legasiya ng rehimeng Aquino ang pinalalim na relasyong 
malakolonyal sa pagitan ng Pilipinas at ng imperyalismong US. Binigyang 
katwiran ito ng rehimen sa harap ng agresibong galaw ng China sa mga 
nakalipas na taon para kontrolin ang mga teritoryo ng Pilipinas sa West 
Philippine Sea (WPS). 

Pinatindi ng China ang tensyon sa WPS sanhi ng malakihan nitong 
reklamasyon at konstruksyon ng mga artipisyal na isla sa mga bahura na 
nasa teritoryo na ng Pilipinas. Nakumpleto na ng China ang reklamasyon sa 
Mabini Reef samantalang tuluy-tuloy din ang konstruksyon nito sa Burgos 
Reef, Kennar Reef, Calderon Reef at iba pang bahura na pawang mga bahagi 
ng Kalayaan Group of Island (Spratlys). Nagtatayo diumano ang mga Tsino 
ng mga gusali, pier, helipad at iba pang imprastruktura sa mga nasabing 
bahura.63 Sa Kagitingan Reef na bahagi pa rin ng Kalayaan, nasa 50% nang 
buo raw ang itinatayong diumano airstrip ng China at inaasahang matatapos 
ngayong taon.64 Tinatayang nagdagdag ang China ng 800 ektarya, kunsaan 
lampas 600 ektarya ang ginawa ngayong taon lamang, sa limang outposts 
nito sa Kalayaan.65 Bago nito kinontrol na rin ng China ang Bajo de Masinloc 
(Panatag o Scarborough Shoal) kunsaan makailang ulit itinaboy ang mga 
mangingisdang Pilipino ng coast guard ng China gamit ang water cannon.66 

63  “‘China reclamation in disputed sea a ploy,’” The Philippine Star, 13 Enero 2015, http://
www.philstar.com/headlines/2015/01/13/1412379/china-reclamation-disputed-sea-ploy 

64  “‘China to finish construction of airstrip in West PH Sea this year,’” Rappler, 8 Enero 2015, 
http://www.rappler.com/nation/80085-china-airstrip-west-philippine-sea 

65  “Pentagon chief urges end to island-building in West PH Sea,” Reuters, 28 Mayo 2015, 
http://mobile.abs-cbnnews.com/nation/05/28/15/pentagon-chief-urges-end-island-
building-west-ph-sea/ 

66  “Fisherman hurt as Chinese blast Pinoys in Panatag Shoal with water cannon,” GMA News 
Online, 20 Abril 2015, http://www.gmanetwork.com/news/story/473214/news/nation/
fisherman-hurt-as-chinese-blast-pinoys-in-panatag-shoal-with-water-cannon 
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Nilalabag ng China ang soberanya at integridad ng teritoryo ng Pilipinas 
sa ginagawa nitong reklamasyon at pagtatayo ng mga pasilidad-militar sa 
Kalayaan at sa paulit-ulit na pagtataboy sa mga mangingisdang Pilipino mula 
sa Panatag Shoal. Bahagi ang mga teritoryong ito ng Pilipinas alinsunod 
sa prinsipyo ng 200 nautical miles ng exclusive economic zone (EEZ) at 
karagdagang 150 nautical miles ng extended continental shelf (ECS) mula 
sa hangganan ng EEZ nito. Sang-ayon ang mga prinsipyong ito sa 1992 UN 
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Taliwas naman ito sa “nine-dash 
line” ng China na sinasabi nitong hangganan ng kanyang teritoryo batay sa 
kasaysayan. Nakapaloob sa nine-dash line ng China ang 85% ng WPS, kasama 
na ang 80% ng EEZ ng Pilipinas.67 

Kasalukuyan nang dinidinig ng Arbitral Tribunal in the Permanent Court of 
Arbitration sa The Hague, The Netherlands ang kasong isinampa ng Pilipinas 
laban sa China kaugnay sa pinag-aagawang teritoryo. Nakasentro ang kaso sa 
mga paglabag ng China sa teritoryong pangkaragatan ng Pilipinas sa ilalim ng 
UNCLOS at pagkwestyon sa nine-dash line ng China.

Sa pakikipagsabwatan sa rehimeng Aquino, sinamantala ng US ang sitwasyon 
sa WPS upang palalimin pang lalo ang presensyang militar at interbensyon 
nito sa Pilipinas upang isulong naman ang adyenda nito sa pagpihit sa Asya 
Pasipiko. Ang pagpihit na ito ay bunsod ng istratehiya ng US sa pag-usbong 
ng imperyalistang asta ng China at upang pigilin o kontrolin ang ibayo pang 
paglakas ng huli sa larangan ng militar at ekonomya. 

Noong isang taon nang bumisita si Barack Obama sa bansa, ipinampasalubong 
ng rehimen ang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA), isang 
kasunduan kunsaan pinapayagan ng Pilipinas ang tropang Amerikano na 
magtayo ng kanilang mga pasilidad – o ang mga tinatawag na “Agreed 
Locations” – sa mga base militar ng AFP at mag-imbak dito ng kanilang mga 
kagamitang pandigma. Kahit pa sinasabi ng rehimeng Aquino na hindi ito 
mga permanenteng base militar, lumalabas sa mga probisyon ng EDCA na 
maituturing na gayon nga ang sinasabing Agreed Locations. Ang insidente 

67  “The Hague arguments: Philippine case against China explained,” CNN Philippines, 8 Hulyo 
2015, http://cnnphilippines.com/news/2015/07/06/hague-arguments-philippine-case-
explained.html 
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sa Mamasapano kunsaan mga ahenteng Amerikano ang nagdirehe ng 
operasyon, nagbigay ng rekurso kabilang ang kanilang mga drones, at 
iba pa ay nagpapakita ng direkta at malalim na panghihimasok ng tropang 
Amerikano sa bansa.

Dapat bigyang-diin na wala sa interes ng US na tunay na ipagtanggol ang 
soberanya at teritoryo ng Pilipinas laban sa China. Katunayan, malinaw 
ang tindig nito na walang pinapanigan ang US sa agawan ng teritoryo kahit 
pa sa balangkas ng UNCLOS. Ang tanging layunin ng US ay tiyakin ang 
akses nito sa WPS kabilang ang pagpapalaot ng kanyang mga sasakyang 
pandagat o freedom of navigation. Malaki pa rin ang papel ng China sa pang-
ekonomyang interes ng mga dambuhalang korporasyong Amerikano. Patuloy 
na nagdadayalogo ang US at China para sa mas mahigpit na kooperasyong 
pang-ekonomya kabilang ang ibayong pagbubukas ng China sa dayuhang 
pamumuhunan.68 Kaya naman sa kabila ng tila palabang mga pahayag 
kontra China sa usapin ng WPS, nananatili ang pakikipagmabutihan ng 
US sa China. Katunayan, nagpirmahan kamakailan lamang ang dalawang 
bansa ng mga kasunduang pangmilitar. Inimbitahan din ng US ang China 
sa mga nakatakdang ehersisyong militar nito sa rehiyon kagaya ng Rim of 
the Pacific exercises sa susunod na taon.69 Indikasyon din ito ng paghina ng 
US bilang imperyalistang kapangyarihan sa harap ng pinagdaraanang pang-
ekonomyang krisis nito.

Gayunman, ang pagsulpot ng imperyalistang hangarin ng China – kasama 
ang mahigpit nitong pakikipatulungan sa Rusya – ay totoong banta sa US at 
unipolar nitong paghahari. Interes ng China na palakasin ang pampulitika, 
pang-ekonomya at pangmilitar na kapangyarihan at impluwensya nito. Bukod 
sa pang-aagaw ng teritoryo, agresibo rin ang China sa pagtatayo ng mga 
bagong institusyong multilateral at mga kasunduan sa ekonomya at militar 
para tapatan ang US at iba pang imperyalistang kapangyarihan. Halimbawa 
nito ang pagtatayo ng China ng Asian Infrastructure Investment Bank 
(AIIB) na pantapat sa World Bank o Asian Development Bank (ADB); ang 

68  “US firms urge China to open up for investment treaty,” Reuters, 17 Hunyo 2015, http://
www.bilaterals.org/?us-firms-urge-china-to-open-up-for 

69  “China, US sign agreement to boost army cooperation,” China Daily, 15 Hunyo 2015, 
http://en.people.cn/n/2015/0615/c90883-8906483.html 
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Shanghai Cooperation Organization (SCO) na pantapat sa North Atlantic Treaty 
Organization (NATO); at ang Regional Comprehensive Economic Partnership 
(RCEP) na pantapat sa Trans-Pacific Partnership (TPP).

Ano ang kinahinatnan at hinaharap
ng kapayapaan sa bansa sa ilalim 
ng rehimeng Aquino?

Lalong naging mailap ang tunay na kapayapaang nakabatay sa hustisyang 
panlipunan bunga ng mapanlinlang na kampanya at maniobra ng rehimen. 
Matingkad ang panlilinlang na ginawa ng Malacañang sa Moro Islamic 
Liberation Front (MILF) sa usapin ng Bangsamoro Basic Law (BBL). Ang 
BBL ang lilikha sa pampulitikang entidad na papalit sa ARMM. Matapos 
pagkasunduan ang Framework Agreement on the Bangsamoro (Oktubre 2012) 
at Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (Marso 2014), isinumite ng 
binuong Bangsamoro Transition Commission (BTC) sa Malacañang ang borador 
ng BBL (Agosto 2014) para ipasa ng Kongreso.70 Unang tinarget na maipasa 
at mapagbotohan ng Kongreso ang BBL noong Mayo 2015 pero nadiskaril ito 
ng insidente ng Mamasapano. Iniatras ang dedlayn sa 30 Hunyo at muli sa 
Setyembre ngayong taon sa muling pagbubukas ng Kongreso.71 

Pero bukod sa pagkaantala, mas mabigat na kinakaharap ngayon ng BBL 
ang matinding paglabnaw ng orihinal na borador nito na isinumite ng BTC. 
Nagbigay ang trahedya ng Mamasapano ng pagkakataon sa sobinista at anti-
Moro na sentimyento at gayundin ng makasariling pampulitikang adyenda 
ng mga mambabatas para kwestyunin ang mga probisyon ng BBL na labag 
daw sa Saligang Batas. Kabilang sa pinaka-kontrobersyal para sa mga trapo, 
halimbawa, ang opt-in na probisyon ng BBL kung saan maaaring maging 
bahagi sa pamamagitan ng plebisito ang may 10 karatig-lalawigan ng ARMM.72 

70  Ang unang borador ay isinumite ng BTC kay Aquino noong Abril 2014.

71  “BBL target missed, next is September,” Philippine Daily Inquirer, 11 Hunyo 2015, http://
newsinfo.inquirer.net/697601/bbl-target-missed-next-is-september 

72  Kabilang sa mga lalalwigang ito ang Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, North 
Cotabato, Sultan Kudarat, Lanao del Sur, Davao del Sur, South Cotabato, Palawan, Zamboanga 
Sibugay, at Sarangani (“10 provinces outside of ARMM may end up joining Bangsamoro,” 
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Si Aquino mismo ang nanguna sa pagpapalabnaw sa BBL matapos nitong 
ipatawag si Rep. Rufus Rodriguez, bilang tagapangulo ng House ad hoc 
committee sa Bangsamoro, sa bisperas ng botohan sa Kongreso para 
sa ikalawang pagbasa ng BBL noong 19 Mayo. Sa nabanggit na pulong, 
nagbigay ang Malacañang ng panibagong borador para isalang sa Kongreso. 

Lumalabas na matapos papaniwalain ng rehimeng Aquino ang MILF na 
maisasakatuparan ang aspirasyon ng mamamayang Moro na isinaad sa FAB, 
CAB at orihinal na borador ng BBL, umaatras ito ngayon at binabawi ang 
mga napagkasunduan. Pagkatapos tiyakin sa MILF na hindi kailangan ang 
Cha-cha para ipatupad ang FAB/CAB/BBL, nirebisa nito ang borador para 
maging alinsunod daw sa Saligang Batas. Ginagamit nitong katwiran ang 
di-paborableng opinyong publiko at kontrobersyang nilikha ng trahedya ng 
Mamasapano, gayong si Aquino mismo ang may pangunahing pananagutan 
sa nasabing insidente. Lumalabas na katulad ng pagtrato nito sa usapang 
pangkapayapaan sa NDFP, nasa balangkas ng kooptasyon at pagpapasuko 
– hindi ng pagtugon sa ugat ng armadong tunggalian – ang pakikitungo ng 
rehimen sa MILF.

Marami nang probisyon sa naunang borador ng BBL ang inalis sa 
kasalukuyang panukalang batas. Halimbawa, ayon sa koalisyong Makabayan, 
mula siyam sa borador ng BBL, gagawing 17 ang ekslusibong kapangyarihan 
ng pambansang gobyerno at tatanggalin ang poder at awtoridad ng 
pamahalaang Bangsamoro sa pulisya, eleksyon, karapatang pantao, 
ombudsman, awdit, serbisyong sibil, rehistrasyon ng lupa, enerhiya at marami 
pang iba.73 Hindi ganap, kundi limitadong awtonomiya ang ipagkakaloob ng 
BBL sa Bangsamoro.74

Philippine Daily Inquirer, 20 Mayo 2015, http://newsinfo.inquirer.net/692532/10-
provinces-outside-of-armm-may-end-up-joining-bangsamoro) 

73  “Analysis and Position of Makabayan on the Proposed Bangsamoro Basic Law,” 
Makabayan, 20 Mayo 2015, http://www.makabayan.net/content/analysis-and-position-
makabayan-bloc-proposed-bangsamoro-basic-law 

74  Ayon sa Makabayan, kinikilala sa ganap na awtonomya ang kakayahan at kapangyarihan 
na pamahalaan ang lahat ng aspeto ng buhay pulitika, ekonomya at kultura maliban sa 
apat na poder (reserved power) ng gubyernong sentral  – dayuhang pakikipag-ugnayan, 
depensa at seguridad, pamamahala sa hangganan (border) at imigrasyon, at pananalapi 
(common currency).
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Sa halip na pamalit sa bigong ARMM, magiging kahalintulad na lamang ito 
ng ARMM bagama’t “mas masaklaw at mas mahusay” diumano. Katunayan, 
maging ang pangalan ng panukalang batas ay papalitan na mula sa 
Bangsamoro Basic Law at magiging Bangsamoro Autonomous Region (BAR). 
Malayong malayo na ito sa mga ipinaglaban ng MILF at ipinangako sa kanila ng 
rehimeng Aquino sa usapin ng lupang katutubo, pamamahala-sa-sarili, kontrol 
sa paggamit ng likas-yaman, kontrol sa mga instrumentalidad ng gobyerno 
tulad ng sa eleksyon at seguridad, at iba pa.75 Sa esensya, tulad ng ARMM, 
ang bubuuing pampulitikang entidad ng BBL ay para na lamang sa hatian ng 
kapangyarihan at rekurso sa pagitan ng pambansang gobyerno at Bangsamoro. 
Samantala, mananatili ang kondisyon at mga kasalukuyang neoliberal na 
programa at patakarang makadayuhan at makanegosyo sa Mindanao. 
Mananatili ang monopolyo at dayuhang kontrol na naghahari sa rehiyon na 
nagkakait ng kabuhayan at karapatan sa mamamayang Moro, lumad (katutubo), 
magsasaka, mangingisda at iba pang inaapi’t pinagsasamantalahang sektor.

Ito ang adyenda ng imperyalismong US at iba pang dayuhang interes 
na masugid na sumusuporta at gumampan ng susing papel sa usapang 
pangkapayapaan sa MILF. Isa sa mga tagapayo ng rehimeng Aquino sa BBL, 
halimbawa, ang US Institute of Peace (USIP), isang institusyong pinopondohan 
ng gobyernong Amerikano. Ginagamit din maging civil society at mga NGO na 
nagsusulong diumano ng kapayapaan, pag-unlad at hustisyang panlipunan para 
bigyan ng pagkalehitimo ang mapanlinlang na kasunduan.

Malaki ang pang-ekonomya at pangmilitar na interes ng US sa Mindanao. Sa 
nakalipas na dekada, sa Mindanao nakabase ang malaking bahagi ng tropang 
Kano at mga armas at kagamitang pandigma nito na nasa Pilipinas. Malaki rin 
ang kanilang pamumuhunan sa lugar kabilang sa pagmimina, pangingisda, 
plantasyon ng prutas at goma, atbp. Aktibo rin ang mga korporasyong 
Amerikano sa paggagalugad ng natural gas at krudong langis sa Mindanao. 
Pumoposisyon ngayon ang US para sa ibayong presensyang pang-ekonomya 
sa rehiyon kabilang ang pagtatayo ng imprastruktura.76 

75  “Real score on the BBL,” Streetwise, Carol P. Araullo, 24 Mayo 2015, http://cparaullo.
blogspot.com/2015/05/real-score-on-bbl.html 

76  “Washington optimistic about US investments in Mindanao with peace deal, Palace 
spokesman says,” InterAksyon.com, 4 Hunyo 2014, http://www.interaksyon.com/
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Bubuhos pa ang dayuhang pondo at pamumuhunan sa Mindanao gaya ng 
nabanggit nang pautang ng World Bank at JBIC na US$250 milyon para 
diumano suportahan ang agrikultura nito. Kakabit nito ang dagdag-puhunan 
ng Amerikano at iba pang dayuhang korporasyon na nakabase sa Mindanao 
na nagkakahalaga ng US$366 milyon sa may 18,700 ektarya ng lupain.77 
Kabilang din sa mga masugid na dayuhang tagasuporta ang Japan at ang 
Malaysia, na gumampang broker sa pagitan ng rehimeng Aquino at MILF.78 

Samantala, halos hindi na umusad ang usapang pangkapayapaan sa pagitan 
ng rehimeng Aquino at NDFP. Matatandaang nasuspindi ang negosasyon sa 
pagitan ng NDFP at ng gobyerno mula pa noong Pebrero 2011. Tinangka ng 
NDFP na muling pagulungin ang negosasyon sa pamamagitan ng tinatawag 
nitong “special track” para sa pansamantalang pagtigil ng labanan at alyansa 
pero muli rin itong gumuho noong Pebrero 2013. Sa special track nakapaloob 
ang mga kagyat sanang maaaring pagkasunduan ng dalawang panig kabilang 
ang pambansang industriyalisasyon at reporma sa lupa. Pero ayaw din itong 
pag-usapan ng administrasyong Aquino dahil hindi raw katanggap-tanggap 

business/88367/washington-optimistic-about-us-investments-in-mindanao-with-peace-
deal-palace-spokesman-says 

77  Kabilang sa mga korporasyong ito ang mga Amerikanong kumpanya ng Unifrutti Group 
na may mga plantasyon ng saging sa Mindanao mula 1992; Volcafe, subsidyaryo ng ED&F 
Man, na may planong magtayo ng US$52 milyon, 4,000-ektarya plantasyon ng kape; at ang 
Kennemer Foods Int., na gumagawa ng tsokolateng Mars, na magtatayo ng plantasyon ng 
cocoa. Magtatayo rin ang South Korea-based na Jinwon and Chalmers ng US$61-milyon 
plantasyon ng saging sa 2,000 ektaryang lupain sa Mindanao. “World Bank, Japan agency 
offer farm loan for Philippines,” Wall Street Journal, 18 Mayo 2015, http://farmlandgrab.
org/post/view/24914-world-bank-japan-agency-offer-farm-loan-for-philippines

78  Partikular na interes ng Malaysia ang pagtatayo ng mga plantasyong oil palm sa Mindanao 
kunsaan 80% ng kabuuang 55,000-ektaryang taniman ng oil palm ang nasa naturang 
rehiyon. (“Malaysians eye Bangsamoro investment,” Minda News, 24 Oktubre 2014, 
http://www.mindanews.com/top-stories/2014/10/24/malaysians-eye-bangsamoro-
investment/) Magkatambal ang SMC ni Danding Cojuangco, tyuhin ng Pangulo, at ang 
Kuok Group, na pag-aari ng pinakamayamang Malaysian at kumukontrol sa pinakamalaking 
palm oil trader sa buong mundo, sa paghahanap ng malalawak ng lupain sa Mindanao para 
sa plantasyon ng oil palm. (“Palm oil is new battleground for San Miguel, MVP,” Rappler, 
23 Mayo 2013, http://www.rappler.com/business/industries/247-agriculture/29814-san-
miguel-indofood-kuok-palm-oil) 
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ang mga kahilingan ng NDFP. Sa sarili nitong panukala para sa special track, 
nakatuon ang gobyerno sa walang taning na tigil-putukan samantalang walang 
maliwanag na komitment sa pagtugon sa ugat ng armadong tunggalian gaya ng 
kawalan ng lupa ng mga magsasaka at malawak na kahirapan. 

Nagdeklara kamakailan ng muling kahandaan diumano ang rehimeng Aquino na 
buksan ang negosasyon sa NDFP.79 Nakipag-usap din sina Speaker Belmonte, 
Majority Leader Neptali Gonzales II at iba pang pinuno ng HOR kina Jose 
Ma. Sison, chief political consultant ng NDFP at Luis Jalandoni, tagapangulo 
ng peace panel nito, sa Netherlands para diumano buhayin ang tiwala ng 
dalawang panig at bigyang-daan ang usapang pangkapayapaan.80 Bagama’t 
positibo, malaki pa rin ang kinakaharap na hamon. Malaking balakid sa pag-
usad ng usapang pangkapayapaan ang isyu ng mga konsultant ng NDFP na 
hinuli at ikinulong ng militar na ayon sa NDFP ay paglabag sa Joint Agreement 
on Safety and Immunity Guarantees (JASIG). Sa lahat ng rehimen, itinuturing 
ng NDFP si Aquino bilang pinakamasahol sa paglabag sa JASIG. Sa tala ng 
grupong Karapatan, 11 consultant na ng NDFP ang iligal na hinuli at ikinulong 
ng rehimeng Aquino (sa kasalukuyan, 17 ang nakaditineng NDFP consultant).81 
Maging si Jalandoni mismo ay binantaan ng rehimen ng pag-aresto at 
pagkulong.82

79  “Palace still sees hope for peace with Reds,” INQUIRER.net, 21 Hunyo 2015, http://newsinfo.
inquirer.net/699874/palace-still-sees-hope-for-peace-with-reds 

80  “Palace: Belmonte’s meeting with CPP/NDF leaders a ‘good start’ towards peace,” GMA 
News Online, 11 Hulyo 2015, http://www.gmanetwork.com/news/story/520466/news/
nation/palace-belmonte-s-meeting-with-cpp-ndf-leaders-a-good-start-towards-peace 

81  “Release all political prisoners, Karapatan dares Malacanang,” Karapatan Alliance for the 
Advancement of People’s Rights, 26 Hunyo 2015, http://www.karapatan.org/Release+all+p
olitical+prisoners%2C+NDFP+consultants+Karapatan+dares+Malacanang 

82  “Stop harassing and threatening Luis Jalandoni, Chairperson of the NDFP Negotiating 
Panel,” National Democratic Front of the Philippines – International Information Office, 3 
Hunyo 2015, http://www.ndfp.net/web2014/index.php/peace-talks/2322-stop-harassing-
and-threatening-luis-jalandoni-chairperson-of-the-ndfp-negotiating-panel 
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Ano na ang mga galaw ng rehimeng Aquino at ng 
ibang paksyon sa pulitika habang nalalapit ang 
halalang 2016?

Gaya ng sinumang paksyon ng pampulitikang elite na humawak sa 
kapangyarihan, layunin ng paksyong Aquino/LP na manatiling kontrolado 
ang estado poder. Para sa mga burukrata kapitalista at kinatawan ng mga 
kumprador at panginoong maylupa, ang paghawak sa kapangyarihan 
ay nagtitiyak na hindi lamang mapagsisilbihan ang kanilang pansarili at 
kinakatawang interes kundi nagbibigay din ng bentahe sa agawan ng rekurso 
ng bayan at yaman ng ekonomya. Ito ang katangian ng huwad na demokrasya 
sa bansa, bagay na lalong tumitingkad tuwing panahon ng halalan. Ang 
halalan mismo ay ilusyon ng demokrasya dahil ang pare-parehong pamilya/
dinastiya at grupong kumakatawan sa interes ng mga naghaharing uri lamang 
ang “pinagpipilian” ng mamamayan. Pero sa hanay ng mga nag-aagawang 
paksyon ng mga burukrata kapitalista, kumprador at panginoong maylupa, 
higit na tumitindi ang tunggalian at bangayan sa panahon ng halalan. 

Tulad ng maaga nang naobserbahan, agresibo ang rehimeng Aquino sa 
paggamit sa rekurso at kapangyarihan ng estado para tiyakin ang pananatili 
nito sa poder. Katunayan, ang rehimeng Aquino – katulad ng diktadurang 
Marcos – ang pinakamasahol at pinakagarapal na gumawa nito. Kitang kita 
ito sa operasyon ng LP laban kay Binay at sa pamilya nito, gayundin sa mga 
senador na ipinagpalagay na malaking banta sa pananatili ng rehimen. Kitang 
kita ito sa paggamit ng LP sa pork barrel at pambansang badyet para itaguyod 
ang patronahe sa pulitika at bilhin ang katapatan ng mga mas mababang 
opisyal ng burukrasya na magsisilbing makinarya nito sa halalan. Maging ang 
mga pagtatalaga sa pwesto ng Malacañang sa mga ahensya ng pamahalaan 
ay sa layon na rin ng halalan. Sa Customs, halimbawa, ang pagtatalaga raw 
kay Lina ay bahagi ng pagpapasulpot ng pondo ng LP para sa kampanya. Sa 
pagpili sa magiging bagong hepe ng PNP, ikinukunsidera diumano ng Pangulo 
ang manok ng Iglesia ni Cristo (INC), na maimpluwensya tuwing halalan dahil 
sa doktrina nitong bloc voting.83 

83  Ayon sa mga ulat, isa sa mga pinagpipilian ni Aquino na si Dir. Ricardo Marquez ng PMA 
Class ’82 ay suportado ng INC. Isa rin sa mga kandidato si Deputy Director Gen. Danilo 
Constantino na itinutulak naman ng LP. (“Iglesia, ruling party contest top PNP post,” The 

7
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Dahil hindi nakatuntong sa prinsipyo at plataporma kundi sa oportunismo na 
mapanatili o maagaw ang poder, tuwinang nagbabago ang hanayan, alyansa, at 
pwestuhan ng mga trapo kapag malapit na ang halalan. Ang pagtiwalag ni Binay 
kamakailan bilang bahagi ng Gabinete, pagdeklara sa sarili nito bilang pinuno 
ng oposisyon, at pagbanat sa “manhid at palpak” na administrasyong Aquino 
ay hindi dahil sa prinsipyo at para ipagtanggol ang mamamayan kundi para 
sa pampulitikang pananatili nito.84 Napilitan si Binay dahil sa walang humpay 
na atake ng LP at pagdausdos ng kanyang popularidad bilang kandidato sa 
2016. Katunayan, sinasamantala ni Binay ang poder bilang Bise Presidente 
at kasapi ng Gabinete ng rehimen upang isulong ang pansariling makitid na 
pampulitikang interes. Tulad sa kaso nina Jinggoy, Revilla at Enrile, maaaring 
may katotohanan ang bintang ng overpricing at iba pang katiwalian kay Binay 
lalo pa’t dinastiya ng kanyang pamilya ang Makati sa napakahabang panahon.

Samantala, ang pananatiling di-popular ni Roxas sa mga botante ay indikasyon 
ng pangkalahatang disgusto ng taumbayan sa rehimeng Aquino gaya ng 
ipinapakita ng mga sarbey. Karugtong din nito ang pagiging di-popular ng 
iba pang inaasahang kakandidato sa pagka-presidente o bise na sina Sen. 
Alan Cayetano at Antonio Trillanes sa kabila ng pagpiga ng publisidad sa 
mga pagdinig kay Binay. Pinatitibay ito ng pagsulpot ni Grace Poe at maging 
ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte bilang mga posibleng kandidato – 
naghahanap ang mamamayan ng mga alternatibong lider sa labanang Roxas at 
Binay.

Malalim ang naging implikasyon ng paglutang ni Poe bilang posibleng 
kandidato. Sa kasaysayan ng pulitika ng Pilipinas, nabibiyak ang mga alyansa 
at maging mga partido sa paglipat ng mga trapo sa mas popular na kandidato.85 

Manila Times, 2 Hulyo 2015, http://www.manilatimes.net/iglesia-ruling-party-contest-top-
pnp-post/197062/) 

84  “Binay says Aquino gov’t ‘manhid, palpak’,” ABSCBNnews.com, 24 Hunyo 2015, http://www.
abs-cbnnews.com/nation/06/24/15/binay-says-aquino-govt-manhid-palpak

85  Halimbawa, noong 1992, inindorso ni dating Pang. Cory Aquino ang noo’y Defense Sec. 
Fidel Ramos bilang kandidato kahit pa si dating Speaker Ramon Mitra Jr. ang upisyal na 
kandidato ng Laban ng Demokratikong Pilipino (LDP). Nabiyak ang LDP nang itayo ni Ramos 
ang Lakas-CMD. Noong 1998, umalis ang mga myembro ng Lakas para suportahan si dating 
Bise Presidente Erap na higit na popular kaysa opisyal na kandidato ng partido na si Speaker 
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Ito ang pinagdaraanan ngayon ng UNA ni Binay at kahit maging LP ni 
Aquino. Dahil hindi naman plataporma ang batayan ng labanang elektoral 
ng mga trapo, pinag-agawan nina Aquino at Binay ang baguhang senador 
para maging kakampi sa halip na banta sa pagkapanalo ng kaniya-kaniyang 
kandidato. Sa kaganapang ito, lalong nalagay sa alanganin si Binay dahil 
bukod sa tuluyan nang nagsara si Poe sa pakikipagtambalan sa kanya, 
nayanig din ang koalisyon nito kay Manila Mayor at dating Pangulong 
Joseph “Erap” Estrada.86 Ayon kay Erap, hindi pa siya nakakapagpasya kung 
susuportahan si Binay sa oras na tumakbo si Poe. Anak ang senador ng 
yumaong aktor at kaibigang matalik ni Erap na si Fernando Poe Jr. Pero tulad 
ng ibang trapo, tataya si Erap sa kandidatong mas siguradong mananalo lalo’t 
bumabagsak ang popularidad ni Binay dahil sa mga bintang ng korupsyon. 

Samantala, agresibo pa rin ang panunuyo ni Aquino kay Poe at sa kaibigan 
nitong si Sen. Chiz Escudero, na napapaulat namang maaaring katambal 
ni Poe bilang bise.87 Kahit ipinagpapalagay ng ilan na si Roxas pa rin ang 
kandidato sa pagkapangulo ng LP, hindi pa rin ito opisyal na iniendorso ni 
Aquino. Tila ibinibenta ng Malacañang kay Poe ang “18-taong tuluy-tuloy na 
reporma” na plano ng LP at ang magiging papel dito ng senador bilang bise 
sa 2016 at paglaon ay pangulo sa 2022.88 Niyayanig ng pagkaantala ng pag-
endorso ni Aquino ang LP (na plano raw nitong gawin pagkatapos ng SONA) 
at may posibilidad na magkaroon ng biyakan sa nasa kapangyarihang partido.

Jose de Venecia. Noong 2010, lumipat sa Liberal Party ang mga myembro ng Lakas (na ang 
kandidato ay si dating Defense Sec. Gilberto Teodoro) para suportahan ang mas popular at 
ngayo’y Pang. Benigno Aquino III.

86  Hindi sinipot ni Erap ang paglulunsad ng UNA bilang partido pulitikal na magdadala sa 
kandidatura ni Binay. Dating koalisyon ang UNA ng Partido ng Masang Pilipino (PMP) nina 
Erap at Enrile at ng pinanggalingang partido ni Binay na PDP-Laban. (“Erap skips party 
launch: ‘I’m not part of UNA’,” GMA News Online, 1 Hulyo 2015, http://www.gmanetwork.
com/news/story/514054/news/nation/erap-skips-party-launch-i-m-not-part-of-una) 

87  “PNoy meets Poe, Escudero; seeks united ticket,” ABSCBNnews.com, 10 Hulyo 2015, 
http://mobile.abs-cbnnews.com/nation/07/10/15/pnoy-meets-poe-escudero-seeks-
united-ticket/ 

88  “Palace: PNoy wants strong VP bet in 2016 for presidential run in 2022,” GMA News 
Online, 20 Mayo 2015, http://www.gmanetwork.com/news/story/490226/news/nation/
palace-pnoy-wants-strong-vp-bet-in-2016-for-presidential-run-in-2022 
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Sa ngayon, ang malinaw pa lamang na namumuong koalisyon ay ang UNA 
at Lakas ni Arroyo.89 Depende sa magiging desisyon ni Poe ang pwestuhan 
ng ibang malalaking partido. Nagpahayag na halimbawa ang Nacionalista 
Party (NP) ni Manny Villar at Nacionalist People’s Coalition (NPC) ni Danding 
Cojuangco na handa silang suportahan si Poe kung tatakbo ito.90 91 Ngunit 
anuman ang magiging mga alyansa o koalisyon, walang makabuluhang 
pagkakaiba ang malalaking partido pulitikal pagdating sa usapin, halimbawa, 
ng mga neoliberal na programa sa ekonomya, ugnayang panlabas, tunay na 
repormang agraryo, atbp.

Isang tampok na usapin sa halalang 2016 na dapat bantayan ay ang paggamit 
dito bilang isang larangan din ng tunggalian sa pagitan ng US at China. Katulad 
ng US, nanaisin din ng China na matiyak na ang gobyerno ng Pilipinas ay 
palakaibigan sa interes nito. Kung agresibo laban sa China at masidhing pro-
US ang rehimeng Aquino at sinumang magiging kandidato nito, mas bukas 
naman si Binay sa kooperasyon sa China sa usapin ng WPS at malamig sa 
arbitration na isinampa ng Pilipinas sa ilalim ng UNCLOS.92 Bukod sa interes 
ng mga imperyalista at mga kumprador at panginoong maylupa na tataya sa 
mga kandidato sa halalan, mapagpasya rin ang pagkontrol sa automated na 
eleksyon para maluklok sa kapangyarihan ang mga nagtutunggaling paksyon ng 
naghaharing uri. Sa kabila ng mga kontrobersyang nilikha simula nang unang 
gamitin ang teknolohiya ng precinct count optical scan (PCOS) na naglagay 
kay Aquino sa pwesto, at mga alternatibang iniaalok ng mga lokal na eksperto, 
iginigiit pa rin ng Comelec ang paggamit sa parehong sistema sa 2016.93 

89  “Binay: What’s wrong with a coalition with Lakas?” ABSCBNnews.com, 27 Mayo 2015, 
http://mobile.abs-cbnnews.com/nation/05/27/15/binay-whats-wrong-coalition-lakas/ 

90  “Nacionalista Party open to adopt Poe as 2016 candidate,” Sun Star Manila, 19 Mayo 2015, 
http://www.sunstar.com.ph/manila/local-news/2015/05/19/np-open-adopt-poe-2016-
candidate-408274

91  “NPC may field Poe-Escudero team,” Philippine Daily Inquirer, 14 Hunyo 2015, http://
newsinfo.inquirer.net/698303/npc-may-field-poe-escudero-team

92  “A New Twist in the South China Sea Showdown,” The National Interest, 15 Abril 
2015, http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/new-twist-the-south-china-sea-
showdown-12638 

93  “PCOS refurbishment still best option for 2016, says Comelec exec,” InterAksyon.com, 4 
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Ano ang naging tugon ng rehimeng Aquino sa 
gitna ng tumitindi nitong pagkakahiwalay sa 
mamamayan?

Kasabay ng paglipas ng termino ni Aquino ang tumitinding pagkakahiwalay 
nito sa mamamayan. Hindi na ito tuluyang nakabangon sa sunud-sunod na 
mga kontrobersyang nagpayanig sa rehimen. Kabilang dito ang iskandalo 
sa pork barrel at DAP, ang trahedya ng Mamasapano at pagpapabaya kay 
Mary Jane Veloso. Ginatungan ng huling malalaking kaganapang ito ang dati 
nang namumuong diskuntento ng taumbayan. Ibinunga ito ng mga pahirap 
na patakaran sa ekonomya ng gobyerno gaya ng pagtaas ng presyo at mga 
bayarin, kawalan ng panlipunang serbisyo, kriminal na pagpapabaya sa mga 
biktima ng kalamidad, atbp. Sa sarbey ng IBON nitong Marso, nasa 48.9% ng 
mga Pilipino ang nagsasabing hindi sila nasisiyahan sa paggampan ni Aquino 
bilang Pangulo. Lumala ito kumpara sa 43.7% noong Enero.

Walang kapasidad at interes ang rehimen mula’t simula na tugunan ang mga 
batayang isyu ng mamamayan. Kaya bukod sa mapanlinlang na propaganda 
ng kaunlarang para sa lahat at mabuting pamamahala, pinatindi rin nito ang 
panunupil. Sa ilalim ng Oplan Bayanihan, pinag-ibayo nito ang militarisasyon 
sa kanayunan at kaakibat nitong mga paglabag sa karapatang pantao. 
Ginamit din nito ang pandarahas upang bigyang-daan ang operasyon ng 
malalaking negosyo.

Nang maupo sa poder noong 2010, isa sa mga unang ipinangako ni Aquino 
ang pagpapahinto sa napakalalang extrajudicial killings (EJK) ng sinundang 
rehimeng Arroyo. Pero taliwas dito ang nangyari sa nakalipas na limang taon. 
Sa ulat ng Karapatan, nasa 238 na ang biktima ng EJK sa ilalim ni Aquino 
hanggang noong Marso. Bukod pa rito ang 270 na biktima ng tangkang EJK 
at 26 na na biktima ng sapilitang pagkawala (enforced disappearance) ng 
mga pinaghihinalaang ahente ng estado. Karamihan sa mga biktima ng EJK 
ay mga magsasaka (145) at katutubo (55). Malaki rin ang bilang ng mga 

Hulyo 2015, http://www.interaksyon.com/article/113559/pcos-refurbishment-still-best-
option-for-2016-says-comelec-exec 
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kabataan (28) at maralitang lungsod (13).94 Hindi pinapanagot ng rehimen 
ang mga nasa likod ng pagpatay at sapilitang pagkawala. Hanggang ngayon 
na malapit nang matapos ang kanyang termino, hindi pa rin nareresolba ang 
kauna-unahang kaso ng EJK sa ilalim ni Aquino.95

Isa ang Mindanao sa mga tinuunan ng kampanyang militar ng rehimen. 
Partikular na tinarget ang mga komunidad ng lumad na may masiglang 
paglaban sa mga malaking plantasyon, minahan, atbp. Sa Northern Mindanao 
pa lamang, nasa 23 lumad na ang naging biktima ng EJK sa nakalipas na siyam 
na buwan.96 Binibigyang-katwiran ng AFP ang mga pagpaslang dahil kasapi 
raw ng rebeldeng New People’s Army (NPA) ang mga biktimang lumad.97 Bukod 
sa pagpatay, dumaranas din ng iba pang panggigipit ang mga katutubong 
komunidad. Maging ang mga eskwelahan ng mga lumad ay tinarget at 
ipinasara ng DepEd gaya ng ginawa sa Talaingod, Davao del Norte. Diumano, 
inirekomenda rin ng DepEd ang paggamit sa mga sundalo bilang “para-
teachers”.98

Asahan ang lalo pang pagtindi ng mga paglabag sa karapatang pantao habang 
nalalapit ang halalan. Kabilang na rito ang muling pagtindi ng red baiting 
at panghaharas ng mga ahente ng militar at pulis. Kamakailan, halimbawa, 
naiulat ang koordinadong panghaharas ng mga nagpakilalang militar sa mga 

94  Karapatan Monitor, Enero – Marso 2015

95  Noong 10 Hulyo 2010, pinaslang ng pinaghihinalaang paramilitar na grupo ng RPA-ABB si 
Fernando Baldomero, konsehal ng munisipyo at tagapangulo ng Bayan Muna sa probinsya 
ng Aklan. (“No justice for first EJK victim under Aquino,” Karapatan Alliance for the 
Advancement of Human Rights, 6 Hulyo 2015, http://www.karapatan.org/Fernando+Baldo
mero+No+justice+for+first+EJK+victim+under+Aquino  

96  “Oplan Bayanihan’ killed 23 Lumad from Northern Mindanao in 9 months,” Rural 
Missionaries of the Philippines – Northern Mindanao Sub-Region, 30 Hunyo 2015, http://
www.rmp-nmr.org/articles/2015/06/30/‘oplan-bayanihan’-killed-23-lumad-northern-
mindanao-9-months 

97  “NPA’s ‘protracted war’ killing the lumad – AFP,” InterAksyon.com, 28 Marso 2015, http://
www.interaksyon.com/article/107851/npas-protracted-war-killing-the-lumad---afp 

98  “Lawmaker asks DepEd to prevent closure of 3 Lumad schools in Davao Norte,” INQUIRER.
net, 31 Mayo 2015, http://newsinfo.inquirer.net/695072/lawmaker-asks-deped-to-prevent-
closure-of-3-lumad-schools-in-davao-norte 
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aktibista at lider unyon sa kanilang mga opisina at maging tahanan.99 Sa ilalim 
ng rehimeng Aquino, tumindi ang pagdakip sa mga lider at kasapi ng mga 
progresibong grupo. Sa 527 na kasalukuyang bilang mga detenidong pulitikal, 
252 dito o 48% ng kabuuang bilang ang inaresto at ikinulong sa panahon ni 
Aquino. 

Ano ang tugon ng mamamayan sa pagpapahirap, 
panunupil, pagsisilbi sa negosyo’t dayuhan at 
pagtatakip sa pananagutan ng rehimeng Aquino?

Lalong tumatalas ang tunggalian ng mamamayang Pilipino at ng elitista, 
makadayuhan at mapanupil na rehimeng Aquino. Sa harap ng tumitinding 
represyon at paglabag sa karapatang pantao, higit na determinado ang 
kilusan ng mamamayan na nagsusulong ng tunay na pagbabago para 
ipagtanggol laban sa mga atake ng rehimen ang kolektibong karapatan 
sa disenteng pamumuhay at para sa hustisyang panlipunan, soberanya 
at demokrasya. Ibayong sumisigla ang mga kampanyang masa laban 
sa kontraktwalisasyon at para sa seguridad sa trabaho, makabuluhang 
pagtaas ng sahod; laban sa mga proyektong PPP at para sa pagkakamit ng 
maaasahang serbisyong panlipunan sa edukasyon, kalusugan, pabahay, 
atbp.; laban sa pangangamkam ng mga lupaing agrikultural at katutubo at 
pagtatanggol dito sa malawakang pang-aagaw ng mga kumpanya sa mina, 
plantasyon, enerhiya atbp.; at laban sa kriminal na kapabayaan ng rehimen sa 
mga biktima ng kalamidad. Sa kalunsuran at higit lalo sa kanayunan, buhay 
na buhay at ibayo pang lumalakas ang pakikibaka para sa pagpapatupad ng 
tunay na repormang agraryo. Ang mga pakikipagtunggaling ito ng taumbayan 
sa iba’t ibang larangan ang patuloy na nagpapaliyab sa pag-asa at tagumpay 
ng ganap na pagbabago sa lipunang Pilipino.

Sunud-sunod ang tagumpay ng pakikibaka ng mga manggagawa para 
ipagtanggol ang kanilang seguridad sa trabaho. Pagkatapos ng lampas 
isang buwan na welga simula noong Mayo ng mga manggagawa ng Tanduay 
Distillery sa Cabuyao City, Laguna, naglabas ang panrehiyong opisina ng 

99  “Bayan accuses Aquino government of “coordinated harassment” of activists,” Bayan, 30 
Hunyo 2015, http://www.bayan.ph/2015/06/30/bayan-accuses-aquino-government-of-
coordinated-harassment-of-activists/ 
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DOLE sa Calabarzon ng kautusan na gawing regular ng naturang kumpanya 
ang may 103 manggagawang kontrakwal nito.100 

Nagtagumpay din ang mga nagprotestang manggawang kontraktwal ng GMA 
7 matapos mag-utos ang National Labor Relations Commission (NLRC) na 
kilalanin ng higanteng kumpanya sa midya ang 107 nitong “talents” bilang 
mga regular na empleyado.101 Samantala, sa Compostela Valley, napilitan 
ang Sumitomo Fruit Corp. (Sumifru) na ibalik sa trabaho ang may 147 
manggagawa nito sa packing plant matapos ang siyam na araw na welga ng 
mga manggagawa. Mula sa Japan ang Sumifru at nagpapatakbo ng plantasyon 
ng saging sa Mindanao.102 

Bagama’t hindi pa ganap, malaking tagumpay din ng sama-samang pagkilos 
ng mamamayan ang pansamantalang pagpapahinto ng nakatakda sanang 
pagbitay kay Mary Jane noong 29 Abril sa Indonesia. Dahil sa malakas na 
panawagan ng mamamayan sa loob at labas ng bansa, napilitan si Pang. 
Widodo na panandaliang suspendihin ang nasabing pagbitay. Napwersa rin 
ang gobyernong Aquino na asikasuhin ang kaso ni Mary Jane matapos ang 
halos limang taon ng pagpapabaya at pagwawalambahala sa kalagayan ng 
nabiktimang OFW.

Samantala, umatras ang DepEd sa pagpapasara nito ng eskwelahan ng 
mga lumad matapos mag-ingay ang mga grupo ng katutubo at kanilang mga 
tagasuporta. Sa pamamagitan ng mga inorganisang kampuhan sa DepEd 
regional office, pagtitipon ng supora mula sa iba’t ibang sektor kabilang ang 
mga pambansang opisyal, atbp. napilitan ang DepEd sa rehiyon ng Davao 
na magsabing magbibigay na raw ng permit to operate sa mga ipinasarang 

100  “DOLE orders Tanduay workers regularized,” INQUIRER.net, 1 Hulyo 2015, http://newsinfo.
inquirer.net/701822/dole-orders-tanduay-workers-regularized 

101 “GMA-7 talent group wins regularization case vs TV network,” INQUIRER.net, 25 Hunyo 
2015, http://newsinfo.inquirer.net/700818/gma-7-talent-group-wins-regularization-case-
vs-tv-network 

102 “Sumifru banana workers regain jobs after 9-day strike,” Bulatlat.com, 19 Hunyo 2015, 
http://bulatlat.com/main/2015/06/19/sumifru-banana-workers-regain-jobs-after-9-day-
strike/ 
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eskwelahan.103 Sa iba’t ibang bahagi ng kanayunan, nagtatagumpay ang 
kilusan ng mga magsasaka para pababain ang upa sa lupa at kagamitang 
pansaka, pagpawi sa usura, pagpapataas ng sahod ng mga manggagawang 
bukid, pagpapababa sa bayarin sa mga gilingan ng palay at mais, balik-saka 
at pag-okupa sa mga lupaing inagaw ng mga korporasyon, atbp.

Patuloy na lumalawak ang kilusan ng mamamayan. Kamakailan, inilunsad ang 
P1NAS (Pilipinong Nagkakaisa para sa Soberanya) bilang malapad na alyansa 
ng mga makabayang mamamayan para sa pagtatanggol ng soberanya at 
teritoryo ng bansa. Aktibo ito sa paglantad sa panghihimasok ng China at US 
sa Pilipinas. Inilunsad din kamakailan ng iba’t ibang grupo sa pangunguna ng 
mga magsasaka ang Land Reform Movement (LRM) upang lalong pasiglahin 
ang kampanya at palawakin ang suporta para sa tunay na reporma sa lupa. 

Maraming ibubukas na pagkakataon ang paglapit ng halalang 2016 upang 
ibayo pang patampukin ang mga isyu ng mamamayan. Tampok sa mga 
usaping ito ang paniningil sa patung-patong na atraso ng rehimeng Aquino sa 
taumbayan. Ang pagtiyak na hindi mananatili sa poder ang rehimen lampas sa 
2016 ay bahagi ng pagpapanagot gayundin ang pagtatakwil sa mga patakaran 
at programa ni Aquino na lubusang nagpahirap sa mamamayan. Kaya dapat 
hamunin ngayon pa lamang ang mga nagbabalak kumandidato na manindigan 
laban sa PPP/pribatisasyon, kontraktwalisasyon, mababang sahod, pagtaas 
ng presyo’t mga bayarin sa mga batayang serbisyo at kalakal, higit na 
liberalisasyon ng ekonomya, kawalan ng lupa, pork barrel at korupsyon, 
panghihimasok ng US at China, militarisasyon at paglabag sa karapatang 
pantao, at iba pang kontra-mamamayang legasiya ng rehimeng Aquino. 

Pero higit pa rito, krusyal na malaman, yakapin at panindigan ng 
pinakamaraming mamamayan na may alternatibo sa malakolonyal at 
malapyudal na lipunang pinananatili ng mga uring kinakatawan ni Aquino at ng 
mga trapong nag-aambisyong pumalit sa kanya sa poder – ang pambansang 
demokrasya. 

103 “DepEd ready to issue permit to lumad schools,” Sun Star Davao, 23 Hunyo 2015, http://
www.sunstar.com.ph/davao/local-news/2015/06/23/deped-ready-issue-permit-lumad-
schools-414883 



52         IBON Praymer  Hulyo  2015 

Tumutukoy ito sa pagtatayo ng mga pambansang industriya gaya ng 
modernong pagmamanupaktura at ng modernisadong agrikultura na 
nakatuntong sa tunay na reporma sa lupa. Ito ang lilikha ng kondisyon 
upang magkaroon ng pangmatagalang solusyon sa kahirapan, kawalan ng 
hanapbuhay, at kagutuman. Ito rin ang lilikha ng kondisyon para sa ganap na 
kapayapaan sa Bangsamoro at buong bansa. Tumutukoy din ang pambansang 
demokrasya sa paggigiit ng soberanya at ganap na paglaya mula sa dayuhang 
kapangyarihan, partikular ng US. Tanging sa ganito lamang magagawang 
itakda ng mamamayang Pilipino ang mga programa at patakarang alinsunod 
sa pambansang interes. Panghuli, tumutukoy ang pambansang demokrasya 
sa pagsusulong ng reporma sa pamamahala upang wakasan ang burukrata 
kapitalismo kunsaan pinatatakbo ang gobyerno na tulad ng negosyo ng iilang 
pamilya at dinastiya.
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