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Isang influencer 
sa harap  

ng kasaysayan

Ngayong papalapit 
ang eleksiyon, hindi 
na nakakagulat ang 

pagsulputan ng mga interbyu 
sa pulitiko. Itong lumang gawi 
ng tangkang pagpapabango ng 
imahe, tumatawid sa bagong 
mga plataporma at online trend. 

Nariyan ang Instagram post 
ng pagkain na may pakitang-gilas 
ng pagkakamay at pagprisinta ng 
makamasang ulam. At kung tulad 
ka ng karaniwang tao na walang 
Youtube Premium, malamang ay 
may kahit isang pulitiko ka 
nang nakita sa Youtube ads.

Pinakamaingay nitong 
nakaraan ang tambalang 
Toni Gonzaga at Bongbong 
Marcos sa isang Youtube 
vlog. Ang bidyo, may ere 
ng simpleng kamustahan. 
Nagkasakit raw si Bongbong at 
halos mabaliw sa 72 na araw na nasa 
kwarto lang. Nag-eehersisyo rin ito 
ngayon.

May pagbabalik-tanaw rin sa 
pagkabata sa loob ng palasyo at 
paglaki bilang anak ni Ferdinand 
Marcos Sr. Ang kanyang relasyon 
sa kanyang ama mula sa pag-
aaral, pigura ng kanilang katawan, 
hanggang sa kanyang manerismo 
sa pagsasalita. Nakwento rin ang 
mga pulong kasama ng gabinete sa 
loob ng Malacañang, na mistulang 
paghahanda umano sa buhay 

pulitika ng noo’y binatilyo na 
Bongbong Marcos.

Pawang personal na kasaysayan. 
Ito rin ang magiging palusot 
ng dalawa sa matatanggap na 

pagbatikos mula sa publiko. 
Sa personal na danas ni 

Bongbong, ito ang totoo.
Ngunit kailan 

ba naging posible 
ang paghihiwalay 
ng personal at ng 

p a n g k a l a h a t a n g 
kasaysayan ng isang bayan? 

Alam ng karaniwang Pilipino na 
hindi ito posible. Ang personal na 
karanasan ng isang jeepney driver 
na mawalan ng kita sa halos isang 
buong taon, nakadikit sa polisiya ng 
gobyerno at karanasan ng iba pang 
Pilipino.

Ganito ang kasaysayan, nanunuot 
sa konteksto. Kaya hindi pwedeng 
ihiwalay ang danas ni Bongbong 
na nakakapag-ikot sa Malacañang 
nang hindi idinudugtong ang 
katotohanang ginamit ang milyong 
US dollar na pondo ng Office of the 
President noon para pangalagaan 

ang private resort at mansyon sa 
Ilocos Norte.

Pwedeng tanungin: bulag lang 
ba si Toni sa kasaysayang ito, na 
kasama ang kwento ng mga tulad 
ni Archimedes Trajano na tuluyang 
nawala sa mundo? Baka rin may 
palaisipan: bawal na ba pakikipag-
usap sa isang tao nang hindi 
pinapabigat ang kwentuhan?

Hindi kasalanan ng publiko at 
manunood na sadyang malagim ang 
kasaysayang nakadikit sa pangalan 
na Marcos. Ang mga tanong na ito ay 
pasanin ng mga influencer na may 
malaking plataporma tulad ni Toni. 
Sa publiko siya nagkukuwento, kaya 
may tungkulin siyang kilalanin ang 
danas ng publikong ito.

Lagi’t lagi nakasandig sa 
katotohanan ang garantiya ng 
“opinyon at malayang pamamahayag” 
na ginagamit ni Toni bilang palusot. 
Responsibilidad na rin natin 
bilang may mas masuring pananaw 
ang ibayong pagpapaliwanag, at 
paglilinaw sa mga punto at datos na 
pilit pinagtatakpan at yinuyurakan 
ng mga pulitiko na ito. PW 
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Salin ng “Golden years? The real long-lasting economic damage wrought by Marcos” ng Ibon 
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Kilala sa buong 
mundo ang 
adminis-

trasyon ni Ferdinand 
Marcos sa korupsiyon 
at kronyismo. Pero 
hindi ito sapat 
na paliwanag 
para sa noon ay 
pinakamalalang 
pagdausdos ng 
ekonomiya sa 
kasaysayan ng 
Pilipinas. Sa tindi 
ng pagbagsak, dama 
pa rin sa bansa 
ang epekto nito 
dekada matapos ang 
diktadurya.

Lumitaw ang krisis 
pang-ekonomiya noong 
dulo na ng rehimen ni 
Marcos, matapos ang 
pagpapatupad ng neoliberal 
na mga polisiya sa ilalim ng 
batas militar, paghakot ng 
sangkatutak na utang mula 
sa mga tagapautang, at krisis 
pampulitika. 

Ipinagpatuloy naman 
ng sumunod na mga 
administrasyon ang 
mapaminsalang mga reporma 
para sa “malayang merkado” 
(free market). Ginamit ang 
batas militar hindi lang para 
mapanatili ni Marcos ang 
kanyang kapangyarihan, 

kundi para sa neoliberal na 
paghulma sa ekonomiya.

Ano nga ba ang dahilan 
sa ilang dekadang kaunlaran 
na ninakaw sa bansa, at bakit 
patuloy tayong atrasado sa 
rehiyon?

1.Sa ilalim ni 
Marcos, nagsimula 
tumanggap ang 

Pilipinas ng structural 
adjustment loans (SAL) 
ng World Bank. Tayo ang 
naging kauna-unahang 

bansa sa Asya at pangalawa 
sa buong mundo sunod sa 
Turkey. Dahil dito, tuluyang 
humina at nawalan ng 
proteksiyon ang mga lokal 
na industriya. Umasa lalo 
ang ekonomiya sa mga 
import.

May kapalit ang paggamit 
ng SAL: Noong 1979, kapalit 
ng utang na US$ 200 Milyon, 
kailangan ibaba ng Pilipinas 
ang taripa, tanggalin ang 
mga import license, tanggalin 
ang restriksiyon sa dami ng 

inaangkat, ibaba ang local 
protections, at tangkilikin lalo 
ang export para “paunlarin” 
ang ekonomiya. Ganito rin 
ang mga kondisyon para sa 
utang na US$ 302-M noong 
1984.

Nang tanggalin ng 
rehimen ni Marcos ang 
proteksiyon ng taripa, lalong 
umasa sa import ang bansa. 
Binawasan ang taripa mula 
0-100 porsiyento, naging 
0-50 porsiyento ng inaangkat 
na produkto.

Napinsala nito ang 
anumang lokal na industriya 
sa 14 na sektor: food 
processing, textile and 
garments, leather and 
leather products, pulp and 
paper, cement, iron and 
steel, at automotives.

2.Agresibo ang pag-
papasok ni Marcos 
sa dayuhang 

pangangamkam sa yaman 
ng Pilipinas.

Binuo ng administrasyon 
ni Marcos ang service 
contract scheme na lumabag 
sa Konstitusyonal na 
restriksiyon para sa dayuhang 
pagproseso ng petrolyo at gas 
sa bansa. Nauwi ito sa buong 
paglipat ng reserba ng langis 
sa Malampaya sa dayuhang 
mga kompanya ng oil at gas 
na Royal Dutch Shell at 
Chevron. 

Binigyan rin ni Marcos ng 

‘Golden years’? Ganito napinsala 
ni Marcos ang ekonomiya
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ATTY. REMIGIO SALADERO JR.

Wala tayong nakikita na maaaring maging 
solusyon sa bagay na ito kundi palitan 
ang mga lider natin ng mga marunong 

gumalang at magmahal hindi lang sa mga 
pambansang batas natin kungdi pati na rin 

sa international law.

Nitong nakaraang 
linggo lang, 
Setyembre 15, 

pinatay si Atty. Juan 
Macababbad, isang 
kilalang abogado na 
kasapi ng National 
Union of People’s 
Lawyers (NUPL) sa 
Mindanao.

Kilala si Atty. Macababbad 
sa paghawak sa kaso ng mga 
Lumad, tulad ng sa Lake Sebu 
massacre noong 2017, pati 
na rin sa mga kasong may 
kaugnayan sa pagtatanggol sa 
kalikasan. Noong Agosto 26 
naman, si Atty. Rex Fernandez 
ang walang-awang pinaslang 
sa Cebu. Founding member 
siya ng NUPL at dating 
abogado ng Karapatan.

Noong 2014, tumulong 
siya sa kampanya para 
matanggal ang pork barrel 
system. Kahit wala na siya 
sa Karapatan ay patuloy pa 
rin siyang humahawak ng 
human rights cases, kabilang 
ang kaso ng walong hinuli sa 
Cebu (pitong aktibista at isang 
bystander) noong 2020 dahil 
sa pagprotesta sa Anti-Terror 
Law. 

Mahigit 60 abogado 
na ang pinatay sa loob ng 
limang taong panunungkulan 
ni Pangulong Duterte.  
Samantalang sa loob ng 44 na 
taon noong panahon ni Pang. 
Ferdinand Marcos hanggang 
kay Pang. Noynoy Aquino 
49 na abogado lang ang 
pinaslang.

Sa termino ni Pangulong 
Duterte, parang hindi 
nabibigyan ng kaukulang 
proteksiyon ang mga abogado. 
Nakakalungkot isipin, pero 

abogado pa naman itong si 
Duterte. 

Nag-aapply pa naman 
ngayon si Atty. Harry 
Roque, ang spokeperson 
ng Pangulo upang maging 
bahagi ng International Law 
Commission (ILC).

Ang ILC ay isang expert 
panel sa United Nations na 
siyang naatasan para  magsulat 
at magpaunlad ng sistema sa 
international law. 

Nakatulong ang ILC sa 
pagtayo ng International 
Criminal Court dahil kasama 
ito sa mga nagsulat ng batas 
para sa pagbuo ng korteng ito 

na may karapatang humawak 
ng mga kasong genocide, 
war crimes at crimes against 
humanity.

Kaya tama lang ang 
ginawang pagtutol ng 
Free Legal Assistance 
Group (FLAG) at NUPL sa 
aplikasyon ni Atty. Roque 
para maging myembro ng 
ILC. Maaalala na pumunta 
pang New York itong si Atty. 
Roque upang i-follow up ang 
kanyang pagsali sa ILC. Agad 
namang tinutulan ng FLAG, 
NUPL at iba pang grupo ang 
pagtalaga kay Atty. Roque 
bilang kasapi ng ILC.

Ayon pa sa FLAG, 
pinagtanggol ni Atty. Roque 
ang extra-judicial killings na 
ginagawa ng administrasyon 
sa ngalan ng anti-drug war 
nito at minaliit ang kakayanan 

ng International Court of 
Justice para imbestigahan ito. 
Ginagamit niya ang kanyang 
kaalaman sa international law 
para alisan ng proteksiyon ang 
mga mamamayan sa ilalim 
ng batas na ito, dagdag pa ng 
FLAG.

Sa bahagi naman ng 
NUPL, sinabi nito na dahil sa 
pagtatanggol ni Atty. Roque 
sa mga patakaran ni Duterte 
pati ang patuloy na hindi nito 
pagpakikipagtulungan sa ICC, 
nakikita raw ng karamihan 
itong si Atty. Roque bilang 
kahihiyan sa propesyon ng 
mga abogado pati na rin sa 

akademya. 
Pati ang Executive 

Committee ng Unibersidad 
ng Pilipinas (UP) sa Diliman, 
ang eskuwelahang kanyang 
pinanggalingan, nagpahayag 
din ng kanilang pagtutol sa 
aplikasyon ni Atty. Roque.

Sa atin namang pagtingin, 
dapat munang magbitiw sa 
kanyang tungkulin bilang 
presidential spokesman ng 
administrasyong Duterte 
itong si Atty. Roque bago 
niya ituloy ang kanyang 
aplikasyon sa ILC. Sa ganun, 
maipakita niya na hindi buo 
ang kanyang pagsuporta sa 
administrasyong ito.

Buong mundo na 
yata ang tumutuligsa sa 
administrasyong Duterte 
hindi lang sa pagkamatay ng 
mga abogado kundi dahil 

sa patakaran nitong extra-
judicial killings kaugnay ng 
kanyang programang war on 
drugs.

Ayon sa datos ng 
pamahalaan, simula nang 
maging Pangulo si Presidente 
Duterte hanggang katapusan 
ng Hulyo 2021,  may 6,165 
suspected drug dealers ang 
napatay ng kapulisan kaugnay 
ng kampanya nito laban sa 
bawal na gamot. 

Pero ayon sa datos 
mula sa non-governmental 
organizations, maaaring 
umabot pa mula 12,000 
hanggang 30,000 katao ang 
pinaslang.

Ito ang dahilan kung bakit 
humingi noon si dating ICC 
Prosecutor Fatou Bensouda ng 
judicial authority mula sa ICC 
para makagawa ng full-blown 
investigation sa ginagawang 
ito ng administrasyong 
Duterte.

Hindi naman inaasahan 
ang tugon dito ni Pangulong 
Duterte at ng kanyang 
alipores. Noong Marso 2018, 
pinahayag ni Pangulong 
Duterte na aatras na raw sa 
International Criminal Court 
(ICC) ang Pilipinas.

Ibig sabihin nito, batay 
sa Rome Statute na siyang 
lumikha ng ICC, walang 
karapatan ang ICC na 
makialam sa ano mang 
gagawin ni Pang. Duterte 
pagkatapos ang withdrawal ng 

Walang humpay na pagpatay 
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Pilipinas dito. Pero tuloy pa rin ang kanilang jurisdiction sa mga 
bagay na nagawa ni Pangulong Duterte bago mag-withdraw ang 
Pilipinas sa ICC. 

Kaya, sa mga patayang naganap mula nang maging Pangulo 
si Duterte noong Hunyo 2016 hanggang sa mag-withdraw ang 
Pilipinas sa Rome Statute noong Marso 2018, patuloy pa rin 
siyang iimbestigahan tungkol dito.

Patuloy nga ang proseso at noong Setyembre 15, 2021 ay 
naglabas ng deklarasyon ang pre-trial chamber ng ICC na maari 
nang simulan ang pormal na imbestigasyon kung ang Pilipinas 
ba o mga opisyal nito ay nakagawa ng crimes against humanity. 

Ayon sa ICC, mayroong sapat na batayan para simulan na 
ang imbestigasyon dahil sa may mga elementong nagpapakita 
ng crimes against humanity of murder bunga ng crack-down sa 
bawal na gamot na ikinasawi ng libu-libong biktima. 

Marami sa mga human rights advocates ang natuwa sa 
pangyayaring ito. 

Ayon kay Judy Pasimio ng In Defense of Human Rights and 
Dignity Movement, ang deklarasyon ng ICC ay isang tagumpay 
at isang hakbang patungo sa hustisya.  Ang ICC deklarasyon na 
ito’y dumurog sa sinasabi ni Pang. Duterte na ang mga reklamo 
sa extra-judicial killings ay pinalaki lang, sabi pa ni Pasimio. 

Sa puntong ito, ang ICC Prosecutor ay magsisimula nang 
mag-ipon ng mga dokumento at iba pang ebidensiya na 
magagamit sa kaso upang maglabas ng warrant of arrest ang 
ICC. 

Pero batay kay Atty. Roque walang reaksiyon sa Pang. 
Duterte sa desisyon ng ICC. Ayon raw sa Pangulo, mamamatay 
muna siya bago humarap sa isang international court. Gayon 
din ang sinabi ni Presidential Legal Counsel Atty. Salvador 
Panelo. 

Aniya, hindi makikiisa sa mga imbestigasyon na gagawin si 
Duterte at wala siyang ICC prosecutor na papapasukin sa ating 
bansa para gumawa ng imbestigasyon.

Kung walang makakapasok na ICC prosecutor sa ating 
bansa, ano ngayon ang puwedeng nilang gawin?

Ayon kay dating Bayan Muna Rep. Neri Colmenares, 
maaari silang magkita sa isang bansa bilang meeting place, 
at ang pag-imbestiga sa mga posibleng mga testigo ay maaari 
nilang magawa online. Maaari ring maglabas ng pre-indictment 
warrant kung napakalakas talaga ng ebidensiya, paliwanag ni 
Colmenares.

Pero paano mapatupad ang hatol ng ICC kung hindi nga 
sila makalapag sa ating teritoryo at hindi na nga tayo kasapi ng 
ICC ? Isa pa, wala nga naman silang sariling law enforcers para 
ipatupad ang kanilang desisyon kundi umaasa lang sa kanilang 
member-states para rito. Paano pa sila aasa sa atin dahil hindi 
na nga tayo miyembro?

Ganyan talaga ang problema ng mga bansa sa pagpapatupad 
ng international law decisions, mga kasama. Wala tayong 
nakikita na maaaring maging solusyon sa bagay na ito kundi 
palitan ang mga lider natin ng mga marunong gumalang at 
magmahal hindi lang sa mga pambansang batas natin kungdi 
pati na rin sa international law.

Sa madaling sabi, taumbayan pa rin ang magpapasya. PW

higit na pakinabang at oportunidad ang dayuhang kapital nang 
lagdaan niya ang ilang batas para sa investment at insentibo ng 
dayuhang mga mammumuhunan. Ang sinimulan niyang mga 
export processing zone (EPZ) ang naging hudyat sa daan-
daang special economic zones (SEZ) sa bansa ngayon.

3.Bumaba ang suweldo (real wages) sa pagitan ng 
1970 at 1975. Tumaas lang ito pagkatapos ng 1986.

Bumaba ang nakukuhang suweldo ng nasa sektor 
ng agrikultura. Ayon sa Martial Law Museum, mula P34 
noong 1965, dumausdos ito sa P29 pagdating ng 1986, kung 
itatapat sa presyo ng 2018.

Sa mga trabahong mababa na nga ang pasuweldo, mula P84 
naging P23 na lang ito at ang trabahong may espesyalisasyon 
mula P113 naging P35 sa parehong panahon. Mababang 
pasahod ang isa sa mga bitbit na prinsipyo ng neoliberalismo.

4.Ginawang institusyon ni Marcos ang export ng 
murang lakas-paggawa (cheap labor).

Ang Presidential Decree 442 o 1974 Labor 
Code ni Marcos ang nagpasimula sa recruitment at placement 
program para magpadala ng mga manggagawang Pilipino sa 
abroad.

Yung mga hakbang noon, pamilyar pa rin sa atin ngayon: 
kaliwa’t kanang pampubliko at pribadong mga recruitment 
office, pagtatag ng pondo para sa insurance at pag-agapay sa 
overseas Filipino workers (OFWs), at pagpapaunlad ng mga 
iskema para sa remittance. Laksa-laksang OFW ang tumuloy sa 
Middle East o naging mga seaman.

5.Para mabayaran ang mga utang sa dayuhan, 
ginamit ang International Monetary Fund-enforced 
fiscal austerity o matinding pagtitipid ng gastusing 

gobyerno. Bumaba ang halaga ng piso at nagtaasan ang 

Golden years? | Mula sa pahina 3
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Bubuksan na ng International Criminal 
Court ang imbestigasyon sa giyera 
kontra-droga ni Duterte. Ito, at iba pang 
proyekto, ang bumubuo sa giyera kontra-
mamamayan ng gobyerno, ayon sa 
Investigate PH. Ni Jobelle Adan

Itutuloy na ang imbestigasyon ng International Criminal Court 
(ICC) sa mga pagpatay sa Pilipinas bunga ng giyera kontra-droga 
sa pagitan ng Hulyo 1, 2016 at Marso 16, 2019, at mga pagpatay 

sa Davao City sa pagitan ng Nobyembre 1, 2011 at Hunyo 30, 2016 
noong Mayor pa doon si Pangulong Duterte. 

“Mayroong basehan para tumuloy 
sa imbestigasyon,” sabi ng ICC Pre-
Trial Chamber I, kung pagbabasehan 
ang legal na elemento ng  krimen laban 
sa pagpatay ng sangkatauhan (crime 
against humanity).

May kapangyarihan ang ICC, sa 
tulong ng mga member states, na 
iutos ang pagpapakulong sa sinumang 
mapapatunayang nagkasala. Posible 
ring makatanggap ng danyos ang 
mga biktima, depende sa resulta ng 
pagsisiyasat.

Ayon sa ICC, bahagi ng pinagmulan 
ng desisyon ang ebidensiya na iprinisenta 
ng hindi bababa sa 204 na biktima ng 
giyera kontra droga. Inimbestigahan rin 

nila ang hindi bababa sa 385 na kaso 
ng extra-judicial killings sa Davao, na 
pinangunahan diumano ng pulis ng 
lungsod.

Sa ngayon, may paunang basehan 
ang ICC para sabihing “mukhang 
hindi lehitimo na law enforcement 
operation ang war on drugs campaign 
at hindi lehitimo o pawang kalabisan 
lang sa lehitimong operasyon ang mga 
pagpatay.”

Bilang depensa sa kampanya kontra 
droga, binawi ng Pilipinas ang pagiging 
miyembro ng ICC noong 2018. Sa 
kabila nito, may hurisdiksyon pa rin ang 
internasyonal na korte hanggang Marso 
2019, isang taon makalipas ang pag-

atras ni Duterte.
“Lalabagin nila ang karapatan natin kapag 

tinuloy ang imbestigasyon, kasi ibigsabihin nito 
makikigulo sila sa sitwasyong lokal sa ating 
bansa,” sabi ni Presidential Legal Counsel 
Salvador Panelo. Dagdag pa nito, hindi 
hahayaan ng gobyerno makapasok sa bansa ang 
ICC investigators.

Pinabulaanan naman ito ng Independent 
International Commission of Investigation 
into Human Rights Violations in the 
Philippines o Investigate PH.

Sa ginawa nilang pagsisiyasat, malinaw 
na walang katotohanan ang sinasabi ng 
administrasyon ni Duterte na gumagana 
naman ang mekanismo para sa hustisya at ang 
mga korte sa bansa.

Itong kawalan ng rekurso para sa hustisya 
kasabay ng tahasan at agresibong pag-atake 
sa karapatang pantao, ayon sa Investigate PH, 
ang dahilan bakit kagyat na pangangailangan 
ang imbestigasyon kay Duterte at sa kanyang 
gobyerno.

“Naapektuhan nito ang lahat ng mga 

Imbestigasyon  
tungo hustisya

MGA LARAWAN: 
KONTRIBUSYON
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Pilipino,” sabi ni Investigate PH High-
Level Commissioner Chris Ferguson 
sa Ingles. Lahat ng mga mamamayan, 
nagiging biktima ng pandadahas.

Sa kanilang ikatlo at pinal na report, 
idinetalye ng Investigate PH ang mga 
paglabag ng administrasyong Duterte sa 
karapatang pantao gamit ang iba’t ibang 
programa at ahensya. Ito ang ilan:

2016: War on drugs
Nagsagawa umano ng 4,583 internal 

na imbestigasyon ang Philippine 
National Police (PNP) mula Hulyo 2016 
hanggang May 2019.

Ngunit isang kaso lang mula sa lahat 
ng kaso na may kinalaman sa drug war 
ang nauwi sa pagkakahatol sa mga police 
officer—ang kaso sa pagpatay kay Kian 
delos Santos, 17, noong Agosto 16, 2017.

May sapat na basehan para sabihing ang 
giyera kontra-droga ng administrasyong 
Duterte ay giyera kontra-maralita, ayon sa 
Investigate PH.

2017: Batas militar sa Mindanao
Malayo sa kapayapaan ang dala ng 

pagdeklara at pagpapatupad ng batas 
militar sa Mindanao noong 2017.

“Kasunod ng deklarasyong ito ang 
tuminding presensya ng militar sa mga 
komunidad ng Lumad, na nagdala ng 

takot sa mga mag-aaral na Lumad at 
naging dahilan pa ng hindi pagtuloy ng 
klase,” sabi ng Investigate PH.

Muling ginamit ni Duterte na dahilan 
ang pagiging subersibo at paniniwala sa 
komunismo para pagbantaan ang mga 
komunidad ng Lumad at mga estudyante: 
bobombahin sila kapag binuksan ang mga 
paaralan.

2018: EO 70 o pagbuo ng NTF-Elcac
Bilang bahagi ng “whole-of-nation” 

approach ng gobyerno at sa pamamagitan 
ng National Task Force to End Local 
Communist Armed Conflict (NTF-
Elcac) noong 2018, dinala ang giyera 
kontra-kritisismo at kontra-aktibismo sa 
iba’t ibang ahensiya. Kasama na dito ang 
edukasyon, labor at employment, at social 
welfare.

Isa sa mga testigo ng Investigate PH si 
Elmer Labog, tagapangulo ng Kilusang 
Mayo Uno (KMU) at ayon sa kanya, hindi 
naman talaga nakatuon sa armadong 
rebelyon ang NTF-Elcac, kundi sa pagpigil 
sa lehitimong pagtutol sa polisiya ng 
gobyerno.

Nakamamatay ang gawaing “red-
tagging” ng NTF-Elcac, aniya, para sa mga 
manggagawa, at para na rin sa ibang sektor 
tulad ng mga magsasaka.

Sa pagtatala ng KMU, umabot na sa 

56 na mga manggagawa ang pinatay sa 
administrasyon ni Duterte. Ayon naman 
sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas 
(KMP) may 340 na kaso ng extra-judicial 
killings sa mga mabubukid.

2019: Rice Tariffication Law
Kaugnay ng karanasan ng mga 

magsasaka, lalo pang ipinako ni Duterte 
sa pagdurusa ang mga magsasaka nang 
pirmahan niya ang Republic Act 11203 o 
Rice Tariffication Law noong 2019, ayon 
sa Investigate PH.

Sabi ng grupo, pati ang pang-
ekonomiyang karapatan ng mga Pilipino, 
labis na nilabag ng gobyerno.

Bunga ng liberalisasyon ng rice market, 
nabawasan ng 300,000 agricultural jobs 
ang bansa noong 2019 lang. Sa pagtataya 
ng Federation of Free Farmers, nalugi rin 
ng P80 Bilyon ang mga lokal na sakahan.

2020: Anti-Terror Act
Bahagi ang Anti-Terrorism Act 

(ATA) sa ginagamit na mekanismo para 
“palakasin ang kapangyarihan ng security 
forces, gawing nasyonal na programa 
ang kontra-insurhensiya, palawakin 
ang paniniktik sa mga sektor, at gawing 
institusyonal ang pagbansag na ‘terorista’ 
sa sinumang tutuligsa,” sabi ng Investigate 
PH.

Dagdag nila, ginamit pa na dahilan ng 
gobyerno ang pandemya para pigilan ang 
mga protesta laban sa ATA.

Sa bisa ng malabo nitong mga probisyon 
ukol sa kung ano ang gawaing terorista, 
marami ang mag-aalangan na magpaabot 
ng lehitimong kritisismo.

Sunod na hakbang
Ilan lang ito sa mga polisiya ng 

gobyerno na tumatak sa karapatan ng 
mga Pilipinong magpasya para sa sarili, 
mula sa lebel ng politikal, hanggang sa 
pangangailangang pang-ekonomiya.

“Wala siyang masagot sa lahat ng ito,” 
sabi ni Investigate PH Commissioner 
Lee Rhiannon sa Ingles. “Kaya magiging 
mapang-abuso siya at itatanggi niya lahat 
ng ito.”

“Katakot-takot na ebidensya,” ayon kay 
Rhiannon, ang sumusuporta sa kanilang 
report, na inaasahan nilang makakatulong 
sa gampanin ng ICC. PW
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Paglaban 
sa diktadura, 
noon at 
ngayon

Dating gawi ang mga 
awtoridad, 1972 
man o 2021. Nitong 

Setyembre 21, ginawa ng 
Philippine National Police 
(PNP) ang lahat para pigilan 
ang mga tao na magtipon 
sa Liwasang Bonifacio. 
Hinarangan nito ang halos 
lahat ng daan papunta sa 
naturang lugar sa Maynila. 
Hinanapan ng ID ang mga 
nakikita nilang papalapit 
ng Liwasan. Ang mga 
grupong nagmartsa naman, 
hinarangan. Ang grupo ng 
mga manggagawa at iba 
pang sektor sa pangunguna 
ng Kilusang Mayo Uno 
na nagtipon sa Carriedo, 
pinagtutulak at binomba 
pa ng tubig. Pero nakalusot 
pa rin sila, libu-libo, para 
magtipon sa nasabing lugar 
at gunitain ang malagim na 
yugto ng kasaysayan -- batas 
militar ng nasirang diktador 
na si Ferdinand Marcos. 
Kasabay nito, kinondena nila 
ang Marcos 2.0, si Rodrigo 
Duterte.

Larawan nina Meggie Nolasco, Marc Lino Abila, at 
Jobelle Adan
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“Isang karagdagang balakid 
sa pagsisikap na tugunan ang 
ugat ng armadong tunggalian 
sa bansa.” 

Ganito isinalarawan ng 
grupong Karapatan ang muling 
pagkakaaresto kay Loida 
Magpatoc, peace consultant 
National Democratic Front of 
the Philippines (NDFP).

Inaresto si Magpatoc, 62, 
noong Setyembre 15 sa Purok 
3, Brgy. Paitan, Quezon, 
Bukidnon ng mga elemento ng 
88th Infantry Battalion ng Philippine Army. 

“Nananawagan kami para sa pagpapalaya kay NDFP peace 
consultant Maria Loida Magpatoc. Ang mga bagong kaso laban 
sa kanya ay may layunin para siraan at alisan ng kredibilidad 
bilang peace consultant, liban pa sa arbitraryong pagkakasama 
niya sa listahan ng Anti-Terrorism Council,” ani Cristina 
Palabay, pangkalahatang kalihim ng Karapatan.

Ito na ang ikalawang pag-aresto kay magpatoc batay sa 
mga mandamyento de arestong ginamit sa pag-aresto sa kanya 
noong Hulyo 28, 2013. Ang naturang mga mandamyento ay 
inilabas ng magkahiwalay na Regional Trial Court sa Agusan 
del Sur kaugnay ng mga kasong murder, at robbery with double 
homicide and damage to properties.

Isa si Magpatoc sa mga napalayang mga NDFP peace 
consultant ng administrasyong Duterte noong Agosto 2016 at 
humarap sa GRP-NDFP peace talks. Bahagi si Magpatoc ng 
NDFP Negotiating Panel, at ng Reciprocal Working Group on 
Social and Economic Reforms, ayon sa NDFP.

Pinangangambagan naman ng Pilgrims for Peace sa 
kalagayang pangkalusugan ni Magpatoc na nakakulong sa 
Quezon Police Station sa Bukidnon.

“Bilang mga peace advocates, hinihimok namin ang the 
Government of the Republic of the Philippines na tiyakin ang 
wastong pagtrato kay Loida, bilang isang JASIG-holder na 
masipag na nagtatrabago sa peace negotiations hanggang sa 
makaisang-panig na pagkansela ni Duterte sa peace talks,” ani 
Rev. Ritchie Masegman, Convenor ng Pilgrims for Peace. 

Bilang bahagi ng NDFP Negotiating Panel, kasama si 
Magpatoc sa nagtataglay ng Joint Agreement on Safety and 
Immunity Guarantees (Jasig) na pirmado ng gobyerno at NDFP. 

Sa ilalim ng Jasig, lahat ng “duly accredited persons” ay 
nagtataglay ng documents of identification (DI) or safe conduct 
passes. 

Dapat na sila’y may gatantiya at immunity mula sa paniniktik, 
panghaharas, paghahalughog, pag-aresto, pagkulong, 
prosekusyon at interogasyon at iba pang aksiyon bunsod ng 
paglahok sa peace negotiations. Ni Aris Balmomero

Ginunita ng progresibong mga grupo ang ika-49 taon 
ng pagdedeklara ng batas militar ng nasirang diktador na si 
Ferdinand Marcos. Sa kanilang programa, tila batas militar 
pa rin ang umiiral hanggang sa kasalukuyan.

Tungong Liwasang Bonifacio ang mga nagmartsa. 
Nagmula sila sa iba’t ibang bahagi ng Kamaynilaan bukod 
sa Welcome Rotonda. 

Isang “blockhouse” ang isinagawa ng Philippine 
National Police (PNP), ayon kay Obet de Castro ng Bagong 
Alyansang Makabayan (Bayan), sa kanyang Facebook post. 

Aniya, nagdeploy ng maraming pulis sa lahat ng 
posibleng daanan at tipunan mula Welcome Rotonda, 
kahabaan ng España at lahat ng posibleng daanan papunta 
sa Liwasan. Pati ang mga underpass ay may harang. 

“Kahit mga naglalakad ay kinakahon,” aniya pa. 
Labas sa PNP ayon kay De Castro, nagdagdag pa ng 

puwersa mula sa Philippine Navy.
Ayon sa mga organisador ng programa at martsa, 

maayos silang pakikipag-usap sa mga pulis para ilunsad ang 
pagkilos para sa komemorasyon. 

“Pero traydor ang mga ito,” ani Renato Reyes Jr., 
pangkalahatang kalihim ng Bayan, sa talumpati niya sa 
Liwasang Bonifacio. 

“Hindi matino kausap ang mga ito (PNP). Kahit may 
pag-uusap na, talagang hinarangan pa nila ang mga daanan,” 
sabi pa ni Reyes.

Kakakatwa, ayon kay De Castro, na sa anibersaryo pa ng 
batas militar tinangkang supilin ang karapatan sa pagtitipon 
at pagpapahayag. 

“Si Duterte ay tatak Marcos,” aniya. “Ngunit tulad 
ng ibinagsak na diktadurang Marcos, nabigo ang korap 
at bandido sa Malakanyang na pigilan ang pagkilos ng 
mamamayan kanina.”

Kinondena rin ang pagharang ng pulis ng mga grupong 
kabataang grupo tulad ng College Editors’ Guild of the 
Philippines, Student Christian Movement, at iba pang 
progresibong grupo gaya ng Pamalakaya.

Inarestong konsultant sa usapang 
pangkapayapaan, hiniling na palayain Paggunita sa anibersaryo 

ng Batas Militar, sinupil

BALITA
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ANG TARAY!

BIANCA GONZALEZ, TV host, 
reaksiyon niya sa pakikipanayam 
ng kaibigang si Toni Gonzaga kay 
Bongbong Marcos

My friends 
know that 

my stand has 
always been 
#Marcos-
NotAHero, and 
I will continue 
to be vocal 
and share my 
stand.

ang tawag sa klase ng pelikulang ito’y “hyperlink films”.
Sa OTJ, sa serye at naunang pelikula, may iba’t ibang karakter 

din. Pinag-uugnay sila ng buong sistema ng korupsiyon, 
pamamaslang at panunupil. Si General Pacheco, may kaugnayan 
sa pagkamatay ng tatay ni NBI agent Francis Coronel Jr. (Piolo 
Pascual, sa pelikula at Episode 1 at 2). Samantala, bilang 
tagasuporta ng Presidente, sangkot din siya sa paglaban sa mga 
posibleng kalaban ng nakaupong rehimen, tulad ni Pedring 
(Episode 4 at 5). Dahil hindi pa tapos ang serye sa pagkakasulat 
nito, hindi pa naipapakita ang kaugnayan ng imbestigasyon ng 
partner ni Coronel na si Bernabe (Rayver Cruz) sa iba pang 
kuwento, tulad ng kina Arnel at Sisoy.

Ang mainam sa “hyperlink films”, naipapakita kahit papaano 
na isang buong sistema ang problema. Hindi lang si Pacheco 
o Pedring ang kurap. Hindi lang sina Tatang Mario (Joel 
Torre), Daniel (Gerald Anderson) at Roman (Dennis Trillo) 
ang mamamatay-tao. Magkakaugnay sila, at magkakasabwat 
sa pananatili ng mapang-api at mapanupil na sistema. Ang 
mga pulitiko tulad ni Pedring, produkto lang ng madugong 
giyera kontra insurhensiya (dating lider daw siya ng kontra-
komunistang grupong paramilitar na “Alsa Bayan”).

* * *

Sa konteksto ng madugong giyera kontra droga ng 
administrasyong Duterte, parang kapos ang pinakikitang 
saklaw ng mapanupil na sistemang ito. Sa ilalim ni 

Duterte, hindi na kailangang itago ng mga militar at pulisya ang 
pamamaslang, o gumamit ng mga preso. Lantaran din ang pag-
utos ng Pangulo sa mga pagpatay. Mga pulis ang kadalasang 
itinuturong salarin sa extra-judicial killings. May palusot nga 
lang na “nanlaban” ang mga pinatay. 

Pero kahit pa, positibo ang lantay na pagbatikos ng OTJ 
sa sistema ng panunupil at pamamaslang ng Estado. Positibo 
ang pagpapakita sa mga “trabaho” ng mga nasa kapangyarihan 
bilang kurap at walang pakundangan sa pandarahas sa mga 
mamamayan. Kahit sa mga ekstra o may trabahong cameo, 
makikita ang tindig ng OTJ: Kilala sina Bibeth Orteza, Carlitos 
Siguion Reyna, Agot Isidro at Mae Maner bilang mga artistang 
personal na kritikal sa kasalukuyang rehimen. 

Nasa panig ng mga mamamayang “namemersonal” ang 
OTJ – silang pumipiglas mula sa kanilang lugar o “trabaho” sa 
mapang-aping kalakaran. PW

Dennis Trillo bilang tirador 
na preso na si Roman. 

presyo ng bilihin.
Lumobo ang utang ng Pilipinas mula US$ 599-M noong 

1965 papuntang US$ 28.3 Bilyon noong 1986 para pondohan 
ang “Ginintuang Yugto ng Imprastruktura” ni Marcos at 
ang limpak-limpak na kickback na kasama dito. Bumaba rin 
ang halaga ng piso katapat ng dolyar, mula P3.91 noong 1965, 
naging P19.03 noong 1985. Sa pagitan ng 1975 hanggang 1986, 
lumobo ang presyo ng mga bilihin nang 358 porsiyento.

Dahil sa korupsiyon at kronyismo, hindi humusay ang mga 
industriya at sektor. Naubos ang pondo ng gobyerno sa bayad-
utang. Hanggang ngayon, makikita ang epekto ng krisis na ito 
sa mga sektor ng produksiyon sa bansa.

Bukas-palad pinahiraman ng IMF-World Bank (na 
dominado ng US) at iba pang transnasyonal na bangko ang 
diktadurya kahit pa malinaw na napupunta lang ang pondo 
sa mga Marcos, sa kanyang mga alipores, at sa malawakang 
pangungurakot. Alam nilang kailangan pa rin bayaran nang 
buo ang utang, na tinugunan noon ng gobyerno ni Corazon 
Aquino, kaya sinuportahan lang nila ang pamiminsala ng 
rehimen ni Marcos sa ekonomiya ng bansa.

Walang kontradiksiyon sa pagitan ng neoliberalismo at 
kroni kapitalismo. 

Ang raw materials, cheap labor, at investment outlets para 
sa monopoly capitalism, nanggaling sa mga monopolyong 
binuo ni Marcos para sa mga Cojuangco, Benedictor, 
Floirendo, Tan, Enrile, Alcantara, at iba pa (sa asukal, niyog, 
saging, tobacco, pagtotroso, pagmimina, telecommunications, 
banking, konstruksiyon, enerhiya, shipping, vehicle assembly, 
pharmaceuticals, medical supplies at higit pa).

Binansagang “sick man of Asia” ang Pilipinas pagkatapos 
ng diktadura ni Marcos, at hindi na ito nakabangon pa dahil sa 
lumalalang pagtangkilik sa neoliberal na polisiya. PW
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Abduction (Pagdukot) 

Anubayan | “I.Q.”                                                                                              Renan Ortiz

SAMU’T SARI

Pagdala sa isang tao sa ibang lugar.  Kalimitang naririnig ang mga 
salitang “kidnapping o pagdukot” at “serious illegal detention” sa mga 
kasong may kinalaman sa pagsupil ng kalayaan ng isang tao.

Isang napakalakas na simbolo ang pagdukot, dahil ang mga konsepto 
ng pagsasamantala at karahasan ay malapit na nauugnay dito.

Sa pag-upo pa lang ni Rodrigo Duterte nilabag na niya ang pangunahing 
karapatan sa buhay nang ideklara ang giyera laban sa droga, at ito ang 
naging plano ng lahat ng patakarang “kill, kill, kill” ng gobyernong Duterte. 
Sinundan ito ng giyera kontra insurhensiya at terorismo na target ang 
pagsupil sa mga kritiko, aktibista mamamahayag, at mga tagapagtanggol 
ng karapatang pantao. Napakarami ang napinsala, pinaslang, dinukot, na-
torture at sapilitang pagkawala na hanggang ngayon ay walang nakakamit na 
katarungan. 

Halimbawa si Elena Tijamo, dinukot noong Hulyo 13, 2021 mula sa 
kanilang bahay sa Barangay Kapingganon, Bantayan Island, Cebu City ng 
anim na armadong mga ahente ng estado. Siya ay koordinator ng Farmers 
Development Center (FARDEC), isang NGO at nagbibigay ng pag-aaral sa 
mga magsasaka. Ang FARDEC at may 18 iba pang samahan ay na-red-tag 
ng Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense sa 
isang congressional briefing noong November 2019 at National Task Force to 
End Local Communist Armed Conflict. 

Walang pag respeto ang administrasyong Duterte, at tahasang 
niyuyurakan ang karapatang pantao sa buong bansa. Tumindi ang mga 
atakeng gagamit ng iba’t ibang estilo upang mabihisan ng ligalidad tulad ng 
estilong ala Oplan Tokhang.

Batayang puwesto sa yoga

Matapos namin 
ilathala kung ano 
ang ehersisyong yoga 

at mga dulot nito sa ating 
katawa, mayroong sampung 
yoga postures na maaari 
ninyong magawa, at iwasan 
na rin kung kayo’y may 
karamdaman. 

Narito ang unang tatlo. 

Isangguni sa larawan ang 
pagsasagawa ng bawat pose.

Child’s Pose – magagamit 
upang magpahinga at mag-
refocus tungo sa susunod na 
posisyon. Mauunat ang lower 

Tala-Salitaan ni Boy Bagwis

back at ilang bahagi ng binti, at mai-rerelax ang spine, balikat, 
at leeg. Gawin kung gustong i-unat ang likod sa kahabaan ng 
spine hanggang baywang. 

Iwasan kung may problema sa tuhod o sakong. Umiwas 
rin kung high blood o buntis.

Maaaari mong idantay ang ulo sa kutson o unan, at 
maglagay ng tuwalya sa ilalim ng sakong. Mag-pocus sa 
pag-relax ng kalamnan sa spine at ibabang likod habang 
humihinga.

Downward-Facing Dog 
– pinalalakas nito ang braso, 
balikat, at likod. Iniuunat nito 
ang hamstrings ng binti, ang 
mga arko ng iyong paa. Maaaring 

magpagaan ng sakit sa likod.
Hindi ito rekomendado kung may carpal tunnel syndrome 

o anumang pinsala sa pulsuhan, kung may mataas na presyon, 
o nasa huling bahagi ng pagbubuntis.

Maaaari mong gawin ang pose na nakatukod ang siko 
sa sahig upang maalis ang presyon sa kamay. Maaaaring 
maglagay ng mahahawakan upang maging komportable sa 
kamay.

Mag-pokus sa pantay na paglalatag ng bigat sa palad, at 
pagbuhat ng baywang paitaas at patalikod, palayo sa balikat.

Plank – karaniwang 
nakikitang posisyon, pinapalakas 
nito ang core, balikat, braso, 
at binti. Mahusay ito kung 
pinapalakas mo ang iyong abs at 

itaas na bahagi ng katawan.
Iwasan kung may carpal tunnel syndrome dahil masakit 

ito sa pulsuhan. Iwasan rin, o mag-modify kung masakit ang 
likod. Mag-modify sa pamamagitan ng pagtukod ng tuhod 
sa sahig.

Habang isinasagawa ang plank, isipin na humahaba ang 
likod ng leeg at spine. (itutuloy sa mga susunod na isyu) PW

Sanggunian:
https://www.nytimes.com/guides/well/beginner-yoga
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Rebyu ng miniseries na On The Job (2021). Tampok sina Joel Torre, Joey 
Marquez, Piolo Pascual, Gerald Anderson, Angel Aquino, Leo Martinez, 
Michael De Mesa, John Arcilla, Dennis Trillo, Dante Rivero, Christopher 
de Leon, at marami pang iba. Mapapanood sa HBO Go. Ni Michelangelo 
Buenaobra

KULTURA

 Hindi trabaho lang

“Trabaho 
lang, walang 
personalan.”

Ito ang madalas na banggitin 
ng taong may gagawing masama 
– para bigyang katwiran ang 
gagawin niya. Sa pelikula at 
seryeng On The Job (OTJ), 
ginagampanan ng mga karakter 
ang “trabaho nila” bilang 
tagapagpatupad ng bulok na 
sistema. At iyung mga karakter 
na “pinersonal” ang kanilang 
trabaho, sila iyung kumakawala 
sa sistema, nagtatangkang 
baguhin ito, o gumawa man 
lang ng tama.

Makikita ito kapwa sa 
pelikula at serye. Taong 2013 
nang ipalabas sa mga sinehan at 
ilabas sa bidyo ang pelikulang 
bersiyon nito, na  isang 
dalawang-oras na obra hinggil 
sa isang sistema ng asasinasyon 
ng mga militar at pulisya 
(at pulitiko) na gamit ang 
binabayarang mga preso sa mga 
kulungan. Noong panahong ito, 
nakakagimbal na ang kuwento, 
at di maikakailang may bahid 
ng katotohanan.

Abante sa taong 2021, at 
muling inilabas ang On The Job. 
Sa pagkakataong ito, serye na 
ito sa HBO Go (pero alam mo 
na rin kung paano mapapanood 
kung walang akses sa HBO 
Go). Dinirehe ni Erik Matti at 

sinulat ni Michiko Yamamoto, 
tinilad at pinahaba ang orihinal 
na pelikula para gawing 
dalawang episode. Dinagdagan 
ito ng ilang eksena at storyline 
na hindi naisama sa orihinal na 
pelikula. 

Pero higit dito, pinalawig 
din nina Matti at Yamamoto 
ang palabas para sa anim 
na episode. Pagtuntong ng 
pangatlong episode, nagpokus 
ang kuwento sa bagong tagpuan: 
La Paz, di natin tiyak kung 
anong probinsiya (hindi tiyak 
kung iyung sa Tarlac ito). Tulad 
ng maraming lokal na mga 
kaharian sa mga probinsiya sa 
Pilipinas, pinaghaharian ang La 
Paz ng isang pulitiko na matagal 
nang nakaluklok sa poder. 

Sa bagong mga kuwento, 
pinakikita ang iba pang mga 
“trabaho” sa buong bulok na 
sistema: ang trapo na meyor, 
ang kurap na mamamahayag, 
ang kurap na mga pulis, at 
ang mga tirador na preso. 
Makikita rin ang mga karakter 
na “pinersonal” ang epekto sa 
kanila ng bulok na sistema: ang 
lumalabang mamamahayag, 
ang dinahas at unti-unting 
namumulat na tirador.

* * *

Pinakikilala ng 
pangatlong episode si 
Sisoy (John Arcilla), 

mamamahayag na matagal 

nang nakurap ng kanyang 
pagiging malapit sa meyor ng 
La Paz na si Pedring Eusebio 
(Dante Rivero). May-ari, editor 
at tagapagtatag ng La Paz News 
(LPN) si Arnel (Christopher 
de Leon), na matagal nang 
matalik na kaibigan ni Sisoy.

Kritikal sa pamamalakad 
ni Manong Pedring ang LPN. 
Ginagamit ng alkalde si Sisoy 
para ipresyur si Arnel at 
ang diyaryo na maglabas ng 
paumanhin sa isang artikulong 
nagsisiwalat diumano sa 
katiwalian ni Pedring. 
Samantala, pinakikilala rin 
ang dalawang preso sa lokal na 
kulungan na ginagamit ng mga 
pulitiko bilang tirador.

Ipinakita rin na may 
kaugnayan ang bulok na sistema 
ng La Paz sa pambansang antas, 
sa mga karakter (ng naunang 
OTJ na pelikula) nina retiradong 
heneral at ngayo’y DILG Sec. 
Eduardo Año Pacheco (Leo 
Martinez) at ng kanyang mga 
kakuntsaba. Sa pagitan ni 
Pedring at Pacheco, naroon ang 
mga pulis at tauhan ng BJMP, 
tumatayong middlemen ng mga 
transaksiyon, tumatanggap ng 
mga suhol sa pangangasiwa ng 
mga tirador na mula kulungan. 

Siyempre, kasama sa 
munting kapangyarihang 
pinararaya sa kanila ang pag-
aaktong hari sa mga kulungan. 
Sa isang eksena sa episode 4 

(Pedring), pinagsamantalahan 
ng mga guwardiya ng preso ang 
nobya ng isang tirador – dahil 
maaaring nabigay sa kanya ang 
cellphone na ninakaw ng tirador 
mula sa bangkay ni Arnel.

* * *

Maestilo ang editing at 
pagkululay ng OTJ, 
at pati ang opening 

credits na tila pagbabalik-
alaala sa blaxploitation, 
noir at lumang action films. 
Pero kung sa saklaw naman, 
maaalala ang mga pelikula ni 
Martin Scorsese, Alejandro 
Gonzalez Iñarritu at lalo 
na ni Steven Soderbergh, 
mga prominenteng direktor. 
Partikular na maaalala rito ang 
pelikula ni Iñarritu na Amores 
Perros (2000), 21 Grams (2003) 
at Babel (2006), gayundin ang 
kay Soderbergh na Traffic 
(2000) at Contagion (2011). 

Sa nabanggit na mga 
pelikula, ipinapakita ang 
pagkakaugnayan ng iba’t ibang 
karakter, na may iba’t ibang 
kuwento, sa iisang industriya, 
penomenon o pangyayari. Sa 
Traffic, halimbawa, ipinakikita 
ang pagkakaugnay ng iba’t 
ibang karakter sa buong sistema 
ng ilegal na droga sa Amerika. 
Sa Contagion, ipinakikita ang 
iba’t ibang karakter sa konteksto 
ng isang pandemya. Minsan, 


