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Abot hanggang 
Batanes ang kapal 
ng mukha ni De-

partment of Agriculture 
Undersecretary Domingo 
Panganiban. Sa isang in-
terbyu sa radyo, sinabi ni 
Panganiban na kasalanan 
ng mga magsasaka na 
hindi sila makabenta ng 
produkto. Aniya, “tanim 
sila ng tanim, di nila 
iniisip ang situwasyong 
nangyayari.”

Ang pahayag ni Pangani-
ban, reaksiyon sa napabalitang 

“oversupply” ng bawang at re-
polyo sa Batanes at Benguet. 
Bintang niya, nagtatanim ang 
mga magasasaka nang hindi 
iniisip ang lagay ng pamilihan.

Kabalbalan! Siya ang mang-
mang at inutil sa kalagayan ng 
agrikultura ng bansa para isisi 
sa mga magsasaka na nan-
gangabulok ang kanilang ani.

Bawang ang isang pangu-
nahing produkto ng Batanes. 
Ayon sa Gobernador ng prob-
insya, may sobra silang 25 ton-
elada ng bawang na hindi pa 
naibebenta. Ito ay sa kabila ng 
pahayag mismo ng DA na may 
mahigit 63,000 metrikong ton-
elada na kakulangan sa suplay 
ng bawang sa bansa, na nagd-

ulot din ng pagtaas ng presyo 
nito sa palengke. Napilitan na 
nga silang ibenta ng P100 kada 
kilo para tapatan ang presyo 
ng mga imported mulaTsina. 

Kasalanan ba ng magsa-
sakang nagtanim at umani sila 
ng bawang sa panahong may 
kakulangan nito sa bansa? 

Kung may pinatunayan 
ang pahayag ni Panganiban, 
ito’y ang katotohanang walang 
balak ang bagong administra-
syon, na ang pangulo ng bansa 
pa mismo ang namumuno sa 
pangangasiwa sa agrikultura, 
na gawin ang mandato nitong 
itaguyod ang kapakanan ng 
mga magsasakang Pilipino.

Kung babasahin ni Pan-
ganiban ang mandato 
ng kanyang depar-
tamento, malinaw 
na nakasaad dito 
na ang tungkulin 
ng DA ay mag-
ing responsible 
sa “pagtataguyod 
ng pag-unlad ng agri-
kulutra” sa pamamagitan ng 

“pagbibigay ng balangkas sa 
polisiya, pamumuhunan, at 
serbisyong susuporta” sa lokal 
at mga negosyong pang-ex-
port.

Hindi na nga nakakautlong, 
namemerwisyo pa! Imbes na 
tutukan ang pagpapaunlad, 
imbes na tumulong mailako 

ang mga lokal na produkto, 
patuloy na inaabandona ng 
gobyerno ang lokal na agrikul-
tura pabor sa labis na pag-im-
port, na matagal nang pumep-
este at pumapatay sa lokal na 
industriya at mga magasasaka.

Ayon sa Amihan, sa-
mahan ng mga mag-

sasakang kababai-
han, matagal nang 
naka-depende sa 
import ang indus-
triya ng bawang. 

Tinatayang siyam 
sa bawat sampung 

kilo ng bawang sa pami-
lihan ay imported. 

Walang tulong ang gobyer-
no para maibenta ang lokal na 
mga produkto. Sa pagbiyahe 
pa lang ng kalakal mula saka-
han hanggang palengke, lug-
ing-lugi na ang magasasaka. 
Tumanggi pa ang gobyernong 
magbigay ng fuel subsidy para 

sa transportasyon ng mga pro-
duktong agrikultural. 

Ang pag-abandona sa lokal 
na agrikultura pabor sa labis 
na pagsandig sa import kasi 
ang laman ng mga kasunduang 
pinasok ng gobyerno sa World 
Trade Organization (WTO). 
Kapalit ito ng limpak-limpak 
na inutang ng pamahalaan 
mula pa panahon ng tatay ni 
Bongbong Marcos, na bina-
bayaran hanggang ngayon ng 
mamamayang Pilipino. 

Hindi kasalanan ng mga 
magsasakang Pilipino na in-
abandona sila ng gobyerno. 
Hindi nila kasalanan na ginag-
amit na kolateral ang kanilang 
luha, pawis at dugo, at ang 
kinabukasan ng agrikulutra ng 
bansa, para sa sa mga kasun-
duan sa pautang na napupunta 
lang sa korupsiyon, malalak-
ing lokala at dayuhang nego-
syo at sa luho ng mga Marcos.

Sino ang 
dapat sisihin?



Accounting Specialist si Catherine ng 
isang bangko mula pa 2004. Loan  
Specialist naman si Angelo sa parehong 

bangko. Taong 2009, nagpakasal sila.

Hiningi ng mag-asawa sa presidente ng naturang bangko 
na payagan silang ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa bangko. 
Kung maari, ay ilipat na lang sa ibang branch si Angelo.

Noong 2006 kasi, naglabas ng patakaran ang bangko na 
pinagbabawal sa mga manggagawa nito ang mag-asawa sa 
isat-isa.  Kapag ang dalawang empleyado nito ay magpakasal 
sa simbahan o sa huwes , dapat ang isa sa kanila ay matanggal 
sa trabaho.

Hindi pumayag ang bangko. Tinanggal si Catherine sa 
trabaho.

Kinatuwiran ni Catherine na hindi dapat gamitin laban 
sa kanya ang patakaran ng piagbabawal sa kapwa empleya-
do na magpakasal. Una, matagal na siyang empleyado bago 
pinatupad ito. Pangalawa, labag ito sa Artikulo 134 ng La-
bor Code kung saan pinagbabawal ang anumang diskrimi-
nasyon laban sa pag-aasawa.

Hindi nabago ang pasya ng bangko. Kailangan daw ang pa-
takarang ito upang maiwasan ang posibilidad na magsabi ang 
mag-asawa ng impormasyon tungkol sa mga kliyente sa isat-
isa. May posibilidad na malustay ang pera ng bangko.

Napilitan si Catherine na magsampa ng kasong illegal dis-
missal sa tanggapan ng Labor Arbiter sa National Labor Re-
lations Commmision (NLRC).

Sa hatol ng Labor Arbiter, sinabi nitong nagkamali ang 
kumpanya sa pagtanggal kay Catherine. Inutusan nito ang 
bangko na ibalik siya sa trabaho at bayaran ng backwages.

Hindi natinag ang bangko. Inapela nito sa NLRC ang nag-
ing hatol ng Labor Arbiter. Sinang-ayunan naman ng NLRC 
ang desisyon ng Labor Arbiter. Tama umano ang naging hatol 
at dapat lang ibalik sa kanyang posisyon si Catherine.

Inakyat ng bangko ang kaso sa Court of Appeals (CA). 
Dito, nakahanap sila ng kakampi. Sinabi ng CA na mali ang 
hatol ng Labor Arbiter at ng NLRC. Ayon sa korte, kailangan 

ang nasabing patakaran kaya tama lang na ipagbawal sa mga 
empleyado ang mag-asawa sa isat- isa. Binaliktad nito ang 
desisyon ng Labor Arbiter at NLRC, at sinabing tama ang 
pagtanggal kay Catherine.

Si Catherine naman ngayon ang umakyat sa Korte Supre-
ma. Binaliktad ng Korte Suprema ang hatol ng CA at ibina-
lik ang hatol ng Labor Arbiter at NLRC. Ayon sa Mataas na 
Hukuman, walang batayan ang argumento ng bangko na ang 
pag-aasawa ni Catherine at Angelo ay nagdulot ng posibilidad 
na malustay ang pera ng bangko. Dapat daw ay may sapat na 
batayan ang argumentong ito at hindi nakabatay sa haka-haka 
lamang.

Malinaw sa Magna Carta of Women  
(Republic Act No. 9710) na pinagbagawal 
ang anumang diskriminasyon laban sa 
kababaihan at tinitiyak ang karapatan ng 
kababaihan na pumili ng kanilang  
magiging asawa.

Sinasabi rin sa Artikulo 134 ng ating Labor Code na baw-
al sa isang kumpanya ang pagtanggal o pagtanggi sa isang 
babaeng manggagawa dahil sa kanyang pag-aasawa.

Paliwanag ng Korte Suprema, ang pagtanggal kay Cather-
ine dahil sa pag-aasawa nito kay Angelo ay lumalabag sa mga 
batas na ito. Dahil dito, inutos ng nito na ibalik si Catherine 
sa kanyang dating trabaho at pinagbayad ang  kumpanya ng 
kanyang backwages pati na rin ng attorney’s fees.

Kung kaya, sa mga manggagawang magkarelasyon sa iisang 
kumpanya, huwag kayong mag-atubili o mangiming magpa-
kasal kapag kayo’y handa na .

 Tandaan ninyong karapatan ninyo ito at bawal pakialaman 
ng kumpanya.

*Catherine dela Cruz-Cagampan vs. One Network Bank, 
Inc., et.al., (GR No. 217414; June 22, 2022).
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HUSGAHAN NATIN

ATTY. REMIGIO SALADERO JR.

Maari bang ipagbawal ng isang kumpanya na ang mga  
empleyado nito ay mag-asawa?

Pagbabawal sa Pag-aasawa 
sa Kapwa Empleyado?
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Tuwing Oktubre 7, 
ginugunita ang 
World Day for De-

cent Work. Noong naka-
raang taon, nanawagan 
ang International Trade 
Union Center (ITUC) sa 
mga gobyerno na tiyakin 
ang makatarungang tra-
baho. May 255 milyon 
ang nawalan ng trabaho 
noong 2020 dahil sa pan-
demya at nanganib pa na 
mawalan ng trabaho ang 
dagdag na 130 milyon.

Pinagtibay ng Interna-
tional Labor Organization 
(ILO) at Pilipinas ang Decent 
Work Country Programme 

Philippines 2020-24 noong 
2020. Sumang-ayon dito 
ang Department of Labor  
and Employment (DOLE), 
mga manggagawa at maging 
mga employer.

May tatlong prayoridad o 
uunahin umano ang programa:

- Produktibo, hustong nababa-
yaran, malayang pinili, maa-
laga sa kapaligiran at susten-
ableng trabaho at oportunidad 
sa empleyo para sa lahat;

- Mas mahusay na pamamaha-
la sa paggawa na nagtitiyak ng 
pagrespeto sa lahat ng karapa-
tan sa paggawa, kabilang ang 
pundamental na mga prin-
sipyo at karapatan sa paggawa, 
internasyunal na mga paman-
tayan at karapatang pantao; at

- Nakapaloob sa naunang da-
lawa ang patas na proteksiy-
ong panlipunan na ilalaan at 
maaaring makuha ng lahat.

Natupad ba ng gobyerno ang 
disenteng trabaho?

Sasukatang kung ang 
trabaho ay nababayaran 
at sustenable, may res-
peto sa karapatan at may 
proteksyong panlipunan, 
bigo ang pamahalaan.

Ayon sa Labor Force Sur-
vey (LFS) noong Hunyo 2022, 
halos 50 milyon ang bilang 
ng lakas-paggawa sa Pilipinas. 
Hindi pa bilang dito ang lahat 
ng pwedeng magtrabaho edad 
na 15-64, na 68.6 milyon ng 
populasyon. Mahigit 18 mily-
on na agad ang hindi binilang. 

May 75% ng Senior High 
School ang gustong mag-
kolehiyo at nasa 10% lamang 
ang handa nang magtrabaho. 
Ngayong taon, may 1.6 mily-
on ang magtatapos sa kolehiyo. 
Mahigit 10 milyon kabataan 
naman ang wala sa paaralan.

Halos siyam na mily-
on ang wala (2.99 milyon) at 
kulang (5.89 milyon) ng tra-
baho ayon sa gobyerno. Ayon 
naman sa sarbey ng Social 
Weather Station noong Hunyo 
2021, umabot sa 13.5 milyon 
ang walang trabaho.

Sa pagpapanatili pa la-
mang ng trabaho, bigo na ang 
gobyerno, lalo namang bigo 
ito sa paglikha ng bagong em-
pleyo. Pamalagian at lumalaki 
ang bilang ng wala at kulang 
ng trabaho sa bansa. Malaking 
bilang tuloy ang naghahanap 
ng trabaho sa ibayong-dagat 
bilang OFW (tinatayang ma-
higit dalawang milyon). Nasa 
$34.88 bilyon ang remitans 
nila noong 2021. Kung iku-
kumpara, negatibong $47.36 
bilyon ang pagkalugi ng bansa 
sa kalakalan noong 2021 (mas 
malaki ang importasyon kaysa 
kinita sa export).

Disenteng trabaho?
Laban ng manggagawang Pilipino para sahod, trabaho at karapatan

ni Tam Ysmael
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Malaking epekto ito ng pagiging at-
rasado ng Pilipinas sa pagsakal ng dayu-
hang mga korporasyon at bangko. Baon 
sa pautang ang bansa. Umaasa sa dayu-
hang pamumuhunan, gayong matumal 
ang negosyo sa buong mundo. Nakatali 
ang produksyon sa dayuhang pamilihan. 
Pinapatay ang trabaho sa agrikultura sa 
pagpasok ng mga imported na bilihin.  
Naghihingalo rin ang mga lokal na in-
dustriya at serbisyo. Ang resulta: walang 
disenteng trabaho.

Anong klaseng trabaho ang mayroon?
Halos 29 milyon ang sahuran at su-

welduhang manggagawa batay sa LFS. 
Kabilang dito ang 22.5 milyong mang-
gagawa sa pribadong sektor. Nasa 1.6 mi-
lyon naman ang nagtatrabaho sa gobyerno, 
ayon sa pagtaya ng Department of Budget 
and Management (DBM).

Ang pasahod sa pribadong sektor, 
pinira-piraso sa mga rehiyon.  Mula 1989, 
wala nang nakatakdang iisang sahod para 
sa buong bansa. Pinakamataas ang P570 
na arawan sa NCR samantalang nasa 
P1,087 ang family living wage (FLW) 
o arawang sahod na kailangan para sa 
pamilya na may limang katao ayon sa 
pagkuwenta ng Ibon Foundation. Hina-
habol ng mga manggagawa na ibalik ang 
pagtatakda ng National Minimum Wage 
at ibatay ito sa FLW.

Patapos na sa 2023 ang Salary Stan-
dardization Law (SSL) sa mga empleyado 
ng gobyerno. Panibagong antas ng pasu-
weldo ang pinag-aaralan kabilang ang sa 
mga guro at nars. Hiwalay ang antas ng 
suweldo sa mga pulis at sundalo. Hiling ng 
mga kawani ng gobyerno ang di-bababa sa 
P25,000 na buwanang suweldo.

Sa mga sahuran at suwelduhan, luma-
ganap ang kontraktuwal na paggawa.  Lu-
miliit ang regular na trabaho at dumarami 
ang kontraktuwal, mga "endo" (end of 
contract) o "5-5-5" (paulit-ulit na kon-
tratang limang buwan) na hindi narereg-
ular. Sa mga kawani ng gobyerno, daang 
libo ang job order o contract of service 
lang. Nanganganib pa ang tanggalan sa 
itinakdang “rightsizing” na patakaran ng 
bagong administrasyon.

Kahit sa "gig economy", walang kase-
guruhan sa trabaho. May 1.3 milyong nag-
tatrabaho sa mga kumpanyang Business 
Processing and Outsourcing (BPO).  Ma-
higit kalahating milyon naman sa food de-
livery at courier service.

Ito ang nagtulak sa Makabayan Bloc 
sa Kongreso na ihain ang House Bill 
2173 na layong magbawal sa lahat ng uri 
ng kontraktuwalisasyon, empleyo na may 

pirmeng pagtatapos, job contracting at 
tuwirang pag-empleyo ng kontraktuwal. 
Itinuturing sa panukalang batas na unfair 
labor practice ang mga nabanggit. 

Ginagalang ang karapatan sa paggawa?
Ayon sa ILO, may limang pundamen-

tal na karapatan ang manggagawa:
- kalayaang mag-unyon at epektibong  
pagkilala sa karapatan sa collective  
bargaining;
- pagpawi sa lahat ng uri ng sapilitang  
paggawa;
- abolisyon ng child labor;
- pagpawi sa diskriminasyon sa paggawa; 
- at ligtas at malusog na kalagayan sa  
paggawa

Tinataya ng ILO na may 600 unyon 
sa bansa. Ayon naman sa Bureau of La-
bor Relations (BLR), mahigit 100,000 ang 
mga samahang manggagawa, na karami-
ha'y asosasyon na may 2.5 milyong kasapi-
an. Wala pang 10% ng mga manggagawa 
ang may unyon.

Sa ulat ng BLR noong 2021 , may 
807 collective bargaining agreement 
(CBA) na umiiral saklaw ang 185,539 
na manggagawa.

Imbes na igalang ang karapatang 
mag-unyon at CBA, ginigipit pa ng estado 
at mga kapitalista ang mga unyon. Nari-
yan ang pananakot, tanggalan, hanggang 
tahasang pagpatay.  Ginagamit pa ngayon 
ang National Task Force to End Local 
Communist Armed Conflict (NTF-
ELCAC) para paratangang terorista ang 
mga unyonista.

Sa mga export processing at special 
economic zone na dayuhan ang namu-
muhunan, ipinapatupad ng kapulisan 
at Philippine Economic Zone Authority 

(PEZA) ang Joint Industrial Peace and 
Concern Office (JIPCO) at Alliance for 
Industrial Peace Program.

Ginagawa ito para supilin ang pagtaas 
ng sahod at katiyakan sa trabaho nang sa 
gayo'y mapalaki pa ang napipigang tubo 
mula sa paggawa.

 
Ano ang dapat gawin?

Ang karapatan, mananatiling nakalis-
ta sa papel kung hindi gagamitin.  Magka-
karoon lamang ng karapatan na mag-un-
yon ang manggagawa kung gagamitin 
ang karapatang mag-unyon na hindi agad 
nabibisto ng kapitalista.  Kapag handa na, 
kailangang humarap ang unyon sa man-
agement para sa aktuwal na negosasyon at 
paglaban. Sa pamamagitan lang nito mag-
kakaroon ng CBA at pagpapahusay ng ka-
lagayan sa pabrika.

Nabubuo ang lakas ng manggagawa 
sa sama-samang pagkilos sa lokal, panre-
hiyon, pambansa at pandaigdigang antas.  
Sa ngayon, magkatuwang ang iba't ibang 
unyon, pederasyon at sentrong unyon para 
igiit ang batayang mga kahilingan sa sahod, 
trabaho at karapatan.

Pagkakataon ang High Level Tri-
partite Mission ng ILO sa Pilipinas 
para imbestigahan, ituwid ang mga 
paglabag, at magbuo ng totohanang 
plano para sa decent work. Hamon ito 
ngayon sa bagong administrasyon.

Sa pangmatagalang tanaw, kailangan 
ang reporma sa ekonomiya, agrikultura 
at industriya ng bansa na magbibigay ng 
empleyo at maunlad na kabuhayan sa la-
hat. Kailangan ang isang gobyernong gum-
agalang, hindi lumalabag, sa mga karapa-
tan. Hangga’t wala nito, walang disenteng  
trabaho ang manggagawang Pilipino.PW
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Taliwas sa islo-
gang “Bayan 
Babangon Muli,” 

sinasalamin ng unang 
panukalang badyet ni 
Pangulong Ferdinand 

“Bongbong” Marcos Jr. 
ang patakaran ng pag-
barat at panunupil sa 
mga mahihirap, kahit 
sa panahong hikahos 
ang mas maraming 
pamilyang Pilipino. 
Pinalobo naman ang 
alokasyon para sa 
pambayad-utang at sa 
pakinabang ng iilan. 

Sa kabuuang P5.268 tri-
lyong 2023 National Budget, 
halos 1/3, o P1.6 trilyon ay na-
kalaan para sa bayad-utang at 
P1.196 trilyon para sa “Build  
Better More” na bagong pa-
kete sa palpak na programang  
pang-imprastraktura ni Dute-
rte. Sa kabilang banda, mumo 
ang inilaan sa cash assistance 
programs ng Department of 
Social Welfare and Develop-
ment (DSWD) at Department 
of Labor and Employment 
(DOLE). 

 
Ginipit na ayuda 

Walang alokasyon sa So-
cial Amelioration Program 
(SAP) o ayuda sa susunod na 
taon. Kinaltasan pa ang iilang 
programang pantulong sa ma-
hihirap at walang trabaho, gay-
ong nadagdagan ng 2.3 milyon 
ang bilang ng mahihirap at 

nasa halos 3 milyon naman ang  
dagdag sa mga Pilipinong 
walang kabuhayan. 

Kinalahati ang pondo sa 
Protective Services Program 
for Families in Difficult Cir-
cumstance (o dating AICS) 
ng DSWD patungong P19.89 
bilyon, kaya mababawasan ng 
1.5 milyong mahihirap ang 
makakabenepisyo mula rito.  
Nakapaloob sa programa ang 
medical, burial at educational 
assistance ng DSWD. Bina-
wasan din ang cash grant ng 
DOLE para sa mga nawalan ng 
trabaho, mula P490 milyon pa-
tungong P320 milyon sa susu-
nod na taon. 

Wala ring maasahang li-
breng sakay sa 2023 dahil bok-
ya ang pondo para sa service 
contracting ng Department of 
Transportation (DOTr) para 
rito. May P3.5 bilyong pondo 

para sa fuel subsidy sa ilalim ng 
DOTr at Department of Agri-
culture, subalit napakalimita-
do ng masasaklaw nito. 

Bagama’t may bagong tay-
ong Department of Migrant 
Workers (DMW), kapos na 
kapos pa rin ang alokasyon 
para sa tulong at serbisyo sa 
migranteng Pilipino. Kinal-
tasan pa nga ang pondo para 
sa Emergency Repatriation 
Program, mula P11.46 bilyon 
patungong P10.04 bilyon. 

Pati Philippine Gen-
eral Hospital (PGH),-
na takbuhan ng ating mga  
kababayan, babawasan ng 
P893 milyong pondo sa susu-
nod na taon. Mas mababa rin 
ng P881.1 milyon ang subsi-
dyo ng gobyerno sa mga tina-
tawag na Government Owned 
and Controlled Corpora-
tion (GOCC) hospital gaya 
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2023 Budget: Barat sa mahihirap, sagana sa negosyo at korap
Sa panukalang badyet ng 
bagong administrasyon 
para sa 2023, hindi bayan 
ang babangon muli kundi 
ang mga Marcos, kanilang 
mga kurakot, at malalaking 
negosyante.  
Ni Carlos Maningat
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ng Philippine Heart Center.  

Pondo sa panunupil
Tikom man ang bibig ni 

Marcos hinggil sa pagpondo 
sa kapulisan at militar. Klaro 
sa 2023 badyet ang pagbuhos 
ng pondo sa mga programa at 
aktibidad ng security cluster ng 
gobyerno na magdudulot ng 
mas matinding panunupil sa 
mamamayan. 

May karagdagang P801 
milyon ang badyet ng Philip-
pine National Police sa 2023 
(kabuuang P191.5 bilyon). 
Bahagi ng pondo ang pagpuno 
sa mahigit 13,200 na unfilled 
positions sa hanay ng kapu-
lisan (P4.98 bilyon). May pro-
gramang “End Local Commu-
nist Armed Conflict” din ang 
PNP na P1.084 bilyon – 161% 
na mas malaki sa alokasyon 
nito ngayong taon. 

Pinalaki ng 77.8% ang 
alokasyon sa Barangay Devel-
opment Program (BDP) ng 
National Task Force to End 
Local Communist Armed 
Conflict (NTF-ELCAC) sa 
susunod na taon patungong 
P10 bilyon. Tinatawag itong 

“General’s Pork” na ginagamit 
sa red-tagging at panuhol ng 
militar sa mga barangay. 

May karagdagang P19.39 
bilyon ang kabuuang badyet 
ng mga ahensya sa ilalim 
ng Department of National  
Defense (P240 bilyon). Tam-
pok rito ang paglobo ng pon-
do para sa Revised Armed  
Forces of the Philippines (AFP) 
Modernization program sa 
ilalim ng AFP General head-
quarters – mula P29 bilyon 
patungong P40 bilyon. Tiyak 
na lulustayin ang pondong ito 
pambili ng pinaglumaang mga  
kagamitang pandigma na maar-
ing pagmulan ng kickback.  

Ganansya ng iilan
Mahigit 1/3 ng kabuuang 

2023 badyet ay nakabuslo sa 
programang pang-impras-
traktura, na napaka-bulner-
able sa korupsiyon at pinaki-
kinabangan ng mga malalaking  
kontraktor. Sa kabuuang P1.19 
trillion para sa “Build Better 
More”, P429 bilyon ay para  
sa pagpapatayo ng samu’t  
saring kalsada, at P105  
bilyon naman para sa big-ticket  
railway systems. 

Pinakatampok ang pa-
globo ng mahigit 1,000% ng 
pondo para sa Support for 
Infrastructure Projects and 
Social Programs (SIPSIP) pa-
tungong P136.5 bilyon – na 
nasa anyo ng lump sum un-
programmed appropriations. 
Mayroon ding P380.6 bilyon 
para sa Support to Foreign- 
Assisted Projects o coun-
terpart ng gobyerno sa 
mga programang pau-
tang ng World Bank at  
iba pang dayuhang  
pampinansiyang institusyon. 

Lumobo rin ang pondo 
para sa Growth Equity Fund 
mula P1.25 bilyon patungong 
P13.88 bilyon na lump sum 
fund. Pinauso ito ni dating 
pangulong Duterte gamit ang 
desentralisasyon at pagsuporta 
sa mga mahihirap na munisi-
palidad bilang katwiran. 

Sa pangkabuuan, hin-
di tinitiyak ng panukalang 
2023 Budget ang pagbangon 
ng mamamayang Pilipino at 
ang paglutas sa napakasahol 
na problema sa disempleyo 
sa gitna ng walang ampat na 
taas-presyo. Tanging ang mga 
malalaking negosyante, dayu-
hang institusyong pampinansi-
ya at mga kaalyadong pulitiko 
ni Marcos ang matutuwa sa  
panukalang badyet na ito.
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Libu-libo na ang naitalang mga sapilitang nawala at dinukot ng mga 
ahente ng estado mula panahon ng diktadurang Marcos hanggang 
sa kasalukuyan. Ang kuwento ng paghahanap kay Loi ay kuwento 
ng paghahanap sa mga desaparecidos. Ni Aubrey Abugon

Madaldal, maku-
wento at ma-
daling mak-

agaanan ng loob. Ganito 
inalala ni Ruth Maglalan 
ang kasintahan,  
kaibigan at kasama sa pa-
kikibaka na si Elizabeth 

“Loi” Magbanua.
Kuwento ni Ruth, mahilig 

mamigay ng piso sa mga bata 
ang kanyang kasintahan. Sa  
tuwing tinatanong kung bakit, 
lagi nitong tugon ay “Ano ba 
naman yung piso?”

Dating manggagawa sa 
kumpanya ng electronics ang 
57-taong gulang na si Loi. Nang 
magsara ang pinagtatrabahu-
hang pabrika, nagdesisyon si-
yang maging organisador ng 
Kilusan ng Manggagawa ng 
Kababaihan (KMK) at Kilu-
sang Mayo Uno (KMU).

Ilang buwan nang hi-
nahanap ni Ruth ang kasin-
tahan. Huling nakita si Loi 
noong Mayo 3, sa Brgy. 
Punturin, Valenzuela. Dum-
alo siya noon sa isang pu-

long ng mga manggagawa. 
Kasama niyang nawala si  
Alipio “Ador” Juat, organisa-
dor din ng mga manggagawa. 
Hinihinalang dinakip ang da-
lawa ng mga sundalo sa Sta. 
Lucia, Valenzuela noong araw 
na iyon. 

“Noong nakumpirma ko 
na nawawala siya, naisip ko na  
dinampot siya ng militar kasi 
wala namang iba e. Sino ba 
naman kukuha sa kanya, hin-
di naman siya mayaman para 
pag-interesan?” ani Ruth.

Noong Hulyo 28, sinama-
han si Ruth ng ilang kasama-
han sa unyon, mga human at 
labor rights organization sa 
isang Fact Finding Mission. 
Hinanap nila si Loi sa mga os-
pital, kulungan at punerarya sa 
Valenzuela. Pero umuwi silang 
bigo 

Samantala, nakontak 
naman ni Maureen Juat, ang 
amang si Ador. Ikinuwento  
ng ama na dinakip nga sila ng 
mga sundalo noong gabi ng 
kanilang pagkawala. 

Kakatapos lang daw ng 
salusalo ng mga manggaga-

wa sa Valenzuela. Habang  
pauwi, niyakap si Ador ng da-
lawang malaking lalaki at pilit 
silang isinakay sa magkaibang 
sasakyan. Dinala siya sa Camp  
Aguinaldo. Hindi niya naman 
alam kung saan dinala si Loi.  

“Sa record ni Pangulong 
Duterte, in fact sa lahat ng 
gobyerno, ganyan naman tala-
ga ginagawa sa lahat ng aktibis-
ta, dinadampot hinuhuli, illegal 
arrest, illegal detention, o ang 
pinakamalala extra-judicial  
killing. Kaya sa isip ko walang 
ibang gagawa sa kanya ng 
ganyan kung ‘di ang armed  
forces ng gobyerno,” ani Ruth. 

Bago siya mawala, nabang-
git na ni Loi kay Ruth ang 
pagkabahala nito sa kanyang 
kaligtasan. Hindi pa daw niya 
naramdaman ang ganitong 
pagkabahala sa tatlong deka-
da niyang pagiging aktibista.  

Desaparecidos
Tulad ni Ruth, nagha-

hanap din si JL Burgos. 
Mahigit 15 taon nang de-
saparecido (biktima ng sapil-
itang pagkawala) ang kapa-

tid niyang si Jonas, isang  
organisador ng mga magsasa-
ka sa Gitnang Luzon. 

Isa sa mga pinakatampok 
na kaso ng mga desapareci-
do ang pagdukot kay Jonas 
Burgos sa panahon ni dating  
Pangulong Gloria Macapa-
gal Arroyo. Laman ng balita 
ang pagdakip sa kanya ng mga 
sundalo sa isang mall sa Que-
zon City noong April 28, 2007.

“Target talaga siya ng state 
kasi organizer siya ng mga 
magsasaka, at ayaw ‘yon ng 
state. Ayaw ng state maorgan-
isa ang mga manggagawa at 
magsasaka. Gusto nila ihinto 
ang mga pagsasama ng mga 
marginalized sector dahil ka-
pag nag sama-sama ito at ma-
pagtanto ng nasa laylayan ang 
kanilang karapatan o ano ang 
nararapat, mawawala na ang 
korupsiyon,” sabi ni JL. 

Ibinahagi rin niya ang 
ginawa ng kanilang pamilya 
upang makausad sa nangyari 
kay Jonas. 

“Walang linear na tool para 
makapag-cope, maghanap ka 
ng mga kapwa mo like-mind-

Paghahanap kay Loi
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ed people, halimbawa bahagi 
kami ng Desaparecidos, may 
support group kami, itong 
support group na ‘to lahat 
kayo parehas ng dinadamdam 
at ito yung organisasyon na 
ayaw namin dumami,” kuwen-
to niya.

Gaya ng mga Burgos, 
marami sa mga pamilya ng mga 
biktima ng sapilitang pagkawa-
la ay bumuo ng organisasyong  
Desaparecidos (Pamilya ng 
Desaparecidos para sa Kata-
rungan). Nagsisilbi ito bilang 
kanilang bigkisan, ugnayan at 
tulungan sa paghahanap. 

Ayon kay JL, kapag nagk-
ikita sila, para na silang isang  
malaking pamilya. Kapag may 
istorya tungkol sa kanilang  
pamilya, lahat sila pupunta.  
Kapag may rali o hearing,  
lahat sila sumusuporta. 

“Magiging kakampi mong 
tiyak ay yung pamilya ng mga 
dinukot,” aniya. 

Nagtipon sa Bantayog ng 
mga Bayani sa Quezon City  
nitong Agosto 30 ang mga  
pamilya ng mga desaparecido 
para gunitain ang Internation-
al Day of the Disappeared.  
Inalala nila ang mga mahal sa 
buhay na sapilitang nawala o  
dinukot ng estado.

“Walang tuldok! Saang  
puntod kami pupunta sa tu-

wing araw ng mga patay? 
Saan kami magaalay ng bu-
laklak para sa aming mahal 
sa buhay? Walang tuldok 
ang aming paghahanap,” pa-
hayag sa naturang pagtiti-
pon ng isa sa mga kaanak  
ng desaparecido.

Sa tala ng Karapatan Alli-
ance for the Advancement of 
People’s Rights (Karapatan), 
mahigit 1,900 na ang biktima 
ng sapilitang pagkawala mula 
sa panahon ni dating pan-
gulong Ferdinand Marcos Sr. 
hanggang kay Rodrigo Duterte.

“Kinakailangan natin 
makiisa doon sa mga  kaanak 
ng mga dinukot at biktima ng 
enforced disappearances para 
ilitaw ang kanilang mga kaanak 
at magkaroon ng hustisya para 
sa kanila. May mahaba at ma-
sakit na karanasan tayo mula 
pa noong panahon ng Martial 
Law ni Marcos na kahalintulad 
dito. Kung hindi napaparusa-
han ang mga nagsasagawa ng 
krimen na ‘to, magpapatuloy,” 
ani Karapatan Secretary Gen-
eral Cristina Palabay. 

Kailangan aniyang mag-
pursigi pa rin ang masa, mag-
sama-sama at makiisa para 
matigil ang ganitong mga por-
ma na paglabag sa pangkara-
patang pantao.

Nitong Setyembre 8, na-
glabas ang Korte Suprema ng 
Writ of Amparo para kina Loi 
at Ador na nagbibigay sa kanila 
ng proteksiyon ng Hudikatura 
sa anumang maaring banta 
ng estado sa kanilang buhay.  
Binigyan rin ng Temporary  
Protection Order  ang mga 
kaanak ng dalawa. 

“Ang mga dinukot hindi 
na maaring magsalita. Tinang-
galan na nila ng boses, ng kara-
patan para magpahayag. Kaya 
nanawagan ako na kung sino 
man ang makaalam sa istorya 
na ito, sana sila ang maging 
boses,” ani JL.

“Kapag may nagsabi na 
hindi totoo yan, kailangan 
niyo silang itama, kailangan 
niyong manindigan na may-
roong nagaganap na sapilitang 
pagdukot  at mali ito kahit 
anong side, walang karapa-
tan ang sino man na alisin 
ang karapatan ng isang tao na 
mabuhay,” dagdag niya.

Sa huli, nanawagan si JL 
sa mga mambabasa ng kanil-
ang istorya na “Maging boses 
ng nawawala, ikalat ang isto-
rya, at itama ang maling kaisi-
pan. Makiisa, sumama sa mga  
biktima para lumakas nang 
lumakas ang boses.”  PW

JL Burgos sa pagtitipon ng Desapa-
recidos noong International Day of 
the Disappeared. /Aubrey Abugon

Kasarian ang Digmang Bayan,” 
“Memories of a Love Story” at 
“Ang Lalaki sa Parola.”

Nakita ni Altajeros na ma-
raming libreng pelikula ang ku-
makalat kahit sa Youtube kaya 
naisipan niyang gawin rin ito. 
Importante umanong ibahagi sa 
bayan kung ano ang meron siya. 

“Ano ba ang meron ako? 
Itong mga pelikula namin, kung 
kaya ito ang maibibigay ko sa ka-
nila,” aniya. 

Hindi rin natatapos sa li-
breng pelikula ang programa ng 
2076 Kolektib. Mayron ding dis-
kusyon o pakikipagkuwentuhan 
sa mga nanood tungkol sa natu-
tunan nila mula sa pelikula. Da-
hil naniniwala si Altarejos na isa 
sa diwa ng panonood ng sine ang 
pagkakaroon ng “kausap na ma-
kakaintindi sa’yo dahil parehas 
kayo ng pinanood.” 

Sa Setyembre 17, maglu-
lunsad ang Altermidya ng mga 
libreng screening sa UP Dili-
man Film Institute. Balak na-
mang gawing permanente ng 
2076 Kolektib ang libreng scree-
ning tuwing sabado ng gabi sa 
kanilang Facebook page. Plano 
rin nilang dalhin ang mga peli-
kula sa komunidad.

Lagi ring bukas ang  
Altermidya at 2076 Kolektib 
sa bawat paaralan, organisas-
yon at komunidad na gustong  
makipag-ugnayan sa kanila para 
sa mga libreng pelikula. PW

PELIKULANG NAGMUMULAT... 
mula sa p12

Sa mga hindi maka-akses sa 
pinoyweekly.org, maaring sundan 
ang mga kuwento, balita, opinyon, 
pagsusuri at iba pang makabulu-

hang impormasyon sa aming mirror 
website na www.pinoyweekly.net



Magandang hapon sa lahat 
at pakikiramay sa mga 
anak, apo, at buong pamilya  

ni Nelia. Nakilala ko si Nelia noong 
1986 dahil siya ang nagkumbin-
si sa akin na sumapi sa Gabriela. 
Mula noong 1986 hanggang 1996,  
I worked closely with her, she  
being my mentor who taught me the  
ropes in Gabriela. 

Palagi, nagsisimula ang pagkilala kay 
Nelia bilang “beauty queen turned activ-
ist.” Ang tatak beauty queen ay nakaukit 
na sa imahe niya pero kung titingnan ang 
buong buhay niya , she had chosen to make 
a turn 380-degrees away from the beauty 
queen archetype.  Mula sa mga kosang di-
nala niya, mga organisasyong sinalihan at 
pinamunuan niya at personal at pribadong  
buhay na tinahak niya na simple, ‘di glamoroso 
at  laging dikit sa masa at komunidad,  pinakita 
ni Nelia kung paano gawing mas makabuluhan 
ang buhay niya.

Marami akong natutunan kay Nelia dahil 
marami siyang pinangunahang programang 
panserbisyo sa Gabriela - mga serbisyo para 
sa mga babaeng political prisoners, para sa ka-
babaihang biktima ng karahasan, mga proyek-

to para pangalagaan ang maternal and repro-
ductive rights ng kababaihan, socio-economic  
programs at community day care centers. Ang 
mga programang ito ay di lang nagbigay ng  
serbisyo, pero naging lunsaran din ng pag-
alam sa sitwasyon ng mga kababaihan at kung  
paano ba tutugunan ang  pangangailangan 
nila, at iaabante ang kilusang kababaihan. 

Halimbawa, ano ba ang mainam na pagre-
sponde sa mga battered women, mga ka-
babaihang biktima ng pambubugbog at kara-
hasan sa loob ng tirahan? Tatanggalin ba sila 
sa komunidad at ilalagay sa crisis center sa 
malayong lugar o pakikilusin ang Samakana 
na organisasyon nila para direktang mag-in-
tervene sa sitwayson? Maraming ganitong us-
apin ang laman ng aming mga diskusyon noon 
at bilang pemenista, marami akong natutunan 
sa praktika ng mga aktuwal na pagseserbisyo 
na nakatulong sa pagsusulong ng kilusang ka-
babaihan sa Pilipinas. Ang mga isyung dinala 
at serbisyong nilunsad ni Nelia ay from womb 
to tomb - mula sa mga batang nasa sinapu-
punan pa lang ng mga mahihirap na nanay 
hanggang sa mga isa-isang pumapanaw na 
mga lolang comfort women.

Hindi ko nakita na sumayaw o kumanta 
si Nelia pero alam niya ang kahalagahan ng 
gawaing pangkultura sa pagmumulat at pag-
susulong ng kilusang masa. Tinayo niya ang 

Sining Lila, pangkulturang grupo ng Gabriela. 
Sabi niya mahilig siya sa kultura at movies 
noong bata pa at pumupuslit sa bahay para 
panoorin ang mga movies ni Gloria Romero, na 
paborito niya noon.

Nelia was a hands-on, hard-working 
leader. Para siyang napo-possessed ‘pag 
nagtatrabaho dahil she has the ability to 
focus and concentrate. The usual story to 
illustrate this that got around, was an in-
cident when a drinking glass fell from her 
table and shattered and she did not even  
notice it. Ito rin siguro ang magpapaliwanag  
kung bakit ‘pag nasa ganitong  mode siya,  
kahit oras hindi niya namamalayan kaya nale-late  
siya sa ilang appointments.

Nelia has contributed so much to the ad-
vance of the women’s movement in the Phil-
ippines, the anti-dictatorship struggle and the 
struggle for national democracy and social 
liberation. I hope that we and the next genera-
tion after us will remember her life story not as 
chismis but as a true herstory of struggle and 
service for others. 

Rest in power our dear Nelia, you will always 
be a queen in our rebellious, fighting hearts. 
Salamat at Mabuhay ang iyong alaala!

*Talumpati ni Gabriela Chairperson Emer-
ita Liza Maza sa parangal para kay Nelia 
Sancho noong Setyembre 5, 2022.
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Pagpupugay kay Kasamang Nelia Sancho
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Pormal na nagrekwes si 
Department of Foreign 
Affairs (DFA) Secretary 

Enrique Manalo ng executive 
clemency para kay Mary Jane 
Veloso. Ito ay kasunod ng 
panawagan ni Mary Jane, ng 
kanyang pamilya, at ng sunod-
sunod na pagkilos ng mga pro-
gresibong grupo.

Noong Setyembre 4, nagpa-
dala ng sulat Kay Pangulong 
Ferdinand Marcos Jr. ang mga 
magulang ni Mary Jane sa pa-
mamagitan ng Department of 
Migrant Workers. Kinabukasan, 
nagprotesta ang Migrante Phi-
lippines sa harap ng Department 
of Foreign Affairs, kasabay ng 
unang araw ng pagbisita ni Mar-
cos sa Indonesia.

Sa halip na banggitin ni Mar-
cos Jr. sa kanyang state visit kay 
Pangulong Joko Widodo ng In-
donesia, ipinaabot ang rekwes ng 
executive clemency sa pag-uus-
ap nina Secretary Manalo at In-
donesian Foreign Minister Ret-
no Marsudi.

“Kinikilala namin ang pagsu-
sumikap ng DFA sa pagbisita 
ni Marcos Jr. sa Indonesia. Pero 
nakakapanghinayang ang bibihi-
rang pagkakataong pinalampas 
ni Marcos. Sayang ang punta 
niya dahil hindi man lamang 
niya binanggit ang pangalan 
ni Mary Jane sa harap ng presi-
dente ng Indonesia,” ani Arman 
Hernando, Chairperson ng Mi-
grante Philippines.

Dagdag niya, sa hindi pag-
banggit ni Marcos kay Wi-
dodo ay pinahina nito ang 
mensaheng palayain si Mary 
 Jane.

“Isa sa parehong katangian ng 
Pilipinas at Indonesia ang pagka-
karoon ng signipakenteng bilang 
mamamayan sa ibayong-dagat. 
Hindi imposibleng maunawaan 
ni Presidente Widodo ang pina-
gdadaanan ni Mary Jane. Sa pag-
kabigo ni Marcos na pag-usapan 
ang kaso ni Mary Jane, isinantabi 
niya ang kapakanan ng ating ka-
babayan,” aniya.

Higit 12 taon nang nakaku-
long si Mary Jane, domestic 
worker na hinuli sa Yogakarta, 
Indonesia noong 2010 sa kasong 
drug trafficking. Ayon kay Mary 
Jane, niloko siya ng kanyang mga 
rekruter at isinilid ang droga sa 
kanyang maleta. Nahatulan siya 
ng death penalty noong 2015, 
ngunit hiniling itong pahintuin 
ni dating pangulong Benigno 
Aquino III.

Ayon kay Cesar Veloso, tatay 
ni Mary Jane, dalawang presi-
dente na ang naupo ngunit hin-
di pa rin lumalaya ang kanyang 
anak sa kabila ng pagkakahuli sa 
kanyang mga rekruter. Dagdag 
pa niya, marami na silang ka-
ramdaman ng kanyang asawa, at 
nais niyang muling makapiling 
si Mary Jane bago sila mamatay.

Isa lang si Mary Jane sa ma-
higit 60 OFWs na kasalukuyang 
humaharap sa death penalty sa 
buong daigdig. Sa kasaysayan, 
last-minute nang nakikipag-us-
ap ang mga dating pangulo ng 
Pilipinas para palayain ang mga 
OFW na may parusang kamata-
yan, tulad nila Flor Contempla-
cion at Joselito Zapanta. /Ulat ni 
Adi Martinez
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Paglaya ni Mary Jane Veloso, 
muling pinanawagan

Pagnanakaw o Nakaw, Ninakaw– iligal na pagkuha ng 
personal o pinansiya sa ibang tao o kaban ng bayan. Ang pagnanakaw 
isang krimen at labag sa batas.

Sa ilang hurisdiksyon, itinuturing na kasing-kahulugan ng pandaram-
bong ang pagnanakaw. Sinuman ang nagnanakaw o gumagawa ng kar-
era sa pagnanakaw ay tinatawag na magnanakaw.

Marami ang mga pagnanakaw na naganap sa kasaysayan ng Pilipi-
nas. Kabilang sa mga ito ang itinuturing na pinakamalaking pagnanakaw 
sa kasaysayan, ang pagnanakaw ng diktadurang Ferdinand Marcos Sr. 

Ayon kay dating Presidential Commission on Good Government 
(PCGG) Commissioner Ruben Carranza, simple ang paliwanag: ang mga 
gusaling nabili at makikita sa New York City ay ebidensiya ng engaran-
deng pagnanakaw ng mag-asawang Marcos sa pera ng mga Pilipino.

Habang ang mga Pilipino ay naghihirap sa ilalim nila, nagawa ng 
mag-asawang Ferdinand at Imelda Marcos na mamili ng mga gusali sa 
New York City. 

Binili ni Marcos ang Ferdinand Marcos Sr. Building, ngayon ay The 
Trump Building na, noong 1982 sa halagang $71 milyon bilang regalo 
sa kaarawan ni Imelda Marcos, gamit ang nakaw na pera. 

Gamit rin ang nakaw na pera, nakabili si Imelda ng 7-bed na mga 
kuwarto sa Olympic Tower sa 641/645 5th Avenue sa New York na nag-
kakahalaga ng $700,000.  Nabili rin nila ang Crown building sa 730 
5th Avenue Manhattan, kasama pa ang tatlong gusali noong 1981 na 
nagkakahalaga ng $51 milyon. Noong 1982 binili ng mga Marcos ang 
Herald Center sa 34th Street and Broadway sa halagang $25 milyon. 

Noong July 1978, bumili si Imelda ng alahas na nagkakahalaga ng 
$1.4 milyon sa Bvlgari Jewelry Store.  Sa harapan ng Crown Building, 
isang boutique shop rin ang binilhan ni Imelda ng $2 milyon halaga ng 
mga alahas.

Nabawi naman ng gobyerno ang isang building sa #200 Madison 
Avenue, na binili ni Imelda gamit ang pangalan ni Gliceria Tantoco sa 
halagang $50 milyon. Nabawi ito ng PCCG pero nang ibenta, nasa 
$800,000 na lang ang halaga nito dahil may utang pa si Imelda na di 
nababayaran.

Nagnakaw ang mga Marcos. Hindi lang mga kritiko ang nagsabi nito 
kundi ang Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema noong 2003, ang 
pamilya Marcos ay may nakaw na yaman na $658 milyon (P33 bilyon) 
na inilagay sa mga Swiss Foundation. Ipinasauli lang ng gobyerno noon 
ang mga nakaw nila. 

Noong 2018, pina-aresto si Imelda ng Sandiganbayan dahil sa 7 
kaso ng katiwalian. Kabilang dito ang pagtatayo ng mga iligal na or-
ganisasyon sa Switzerland na ginamit para makapagbukas ang mga 
Marcos ng bank accounts.  Kumita sila sa pamamagitan ng interest at 
investment. Sa pamamagitan ng Swiss Foundation, kumita ang mga 
Marcos ng $200 milyon, ayon sa Sandiganbayan, na pinakinabangan 
nila Bongbong, Irene, at Imee Marcos.

Meron pa ring P126 bilyon na nakaw na yamang nililitis pa. Sa Amer-
ika $353 milyon naman na multa na naghihintay sa pamilya Marcos.

Hindi matatakasan ng pamilya Marcos ang ginawa nilang pagnanakaw 
sa kaban ng bayan. Kahit na pangulo na si Ferdinand “Bongbong” Mar-
cos, uusigin pa rin sila ng mamamayang Pilipino. Hindi nila mababago 
ang kasaysayan, dahil naka-ukit na rin sa kasaysayan ng mga Pilipino at 
buong mundo na sila’y nandambong sa pera ng bayan. 

Tala-Salitaan ni Boy Bagwis

PW

BALITA



KULTURA

Para sa direktor na si Hector 
Barreto Calma, “luxury” o 
luho na ang panonood ng 

sine. Napakamahal na kasi ng 
presyo nito. Hindi na abot-kaya 
ng karamihan, lalo na sa harap ng  
nagtataasang bilihin.

Kaya kapuri-puri ang inisyatiba ng iba’t 
ibang organisasyon sa sining at midya na 
magpalabas ng libreng mga pelikula. Ang 
kanilang ipinapalabas, hindi lang basta sine, 
kundi mga pelikulang kumokontra rin sa 
talamak na pambabaluktot sa kasaysayan.

Tuluy-tuloy ang paglulunsad ng  
Altermidya (People’s Alternative Media 
Network) ng kanilang mobile cinema pro-
gram sa ilalim ng AlternaTV. Isa sa bago ni-
lang programa ay  “Ang Katotohanan sa mga 
Marcos at Martial Law,” libreng mga pelikula 
ng iba’t ibang direktor tungkol sa mga Marcos 
at sa Martial Law na ipinapalabas sa mga ko-
munidad, paaralan at online. 

Nakita ng grupo ang pangangailangan 
na ilapit ang mga pelikula sa tao dahil limit-
ado lang ang kayang abutin ng social media. 
Ayon kay Chantal Eco ng Altermidya, mas 
paborable ang mobile cinema dahil nagagawa 

nila magkaroon ng diskusyon o mag-kuwen-
tuhan pagkatapos ng palabas. 

Sa paggunita ng International day of the 
Disappeared noong Agosto 30, nagkaroon 
ng libreng film showing ang Altermidya sa 
Bantayog ng mga Bayani. Ipinalabas dito ang 

“Liway” ni Kip Oebanda, “The Kingmaker” 
ni Laureen Greenfield, “Ang mga Alingawn-
gaw sa Panahon ng Pagpapasya” ni Calma, 

“Portraits of Mosquito Press” ni JL Burgos, 
“EDJOP” ng Alternative Horizons, at ang “He 
Never Wrote 30” ng Kodao Productions. 

Patuloy din ang pagpapalabas ng iba 
pang pelikula tungkol sa Batas Militar gaya ng 
klasikong  “Maynila sa mga Kuko ng Liwa-
nag” ni Lino Brocka, “No Time for Crying” 
ng AsiaVisions at marami pang iba. 

“Bago pa man ang eleksiyon ay nag-iikot 
na kami sa mga komunidad. Ngunit pormal 
na nilabas ang programa matapos makita ang 
resulta ng eleksiyon,” ani Eco.

Kuwento ng Tao
Bahagi ng kampanya para gunitain ang 

ika-50 taon ng deklarasyon ng batas militar 
ang pagmumulat at pagpapa-alala sa mga 
tao sa totoong sitwasyon noong panahon ng 
batas militar. Sa diwang ito, nakakatulong ang 
pagpapalabas ng mga libreng pelikula para 
magmulat at labanan ang mga kumakalat na 

maling impormasyon, sa pamamagitan ng 
mga kuwentong makatotohanan.

“Ngayon ay may malaking banta, actually 
hindi na siya banta kasi nangyayari na, na si-
rain ang ating kasaysayan, burahin, at palitan. 
May urgency kaya pumayag ipalabas ng libre 
ang pelikula ko, dapat mas pursigihin natin 
ang initiative na gumawa at magpalabas ng 
libre,” ani Calma. 

Ayon naman sa direktor na si Jay Alta-
rejos, kailangan na “Double-time the effort. 
Ipalabas kahit saan, online and on-site,” dahil 
nakabalik ang mga Marcos sa pinakamataas 
na posisyon. 

“Medyo late na nga tayo e, dapat matagal 
na natin ‘to sinimulan, naging petiks tayo at 
some point kasi akala natin hindi siya man-
gyayari pero guess what? The greatest come-
back of all time is here,” sabi naman ni Calma. 

Kung gusto umanong manalo sa tungga-
lian ng kuwento ng katotohanan, dapat ibigay 
nang libre sa masa ang mga pelikula na mag-
mumulat sa kanila. 

“Kuwento ng tao ito at para sa kanila ‘to, 
pero bakit hindi nila napapanood ang ku-
wento nila kung para sa kanila?” ani Altajeros.

Bukod sa Altermidya, ang 2076 Kolek-
tib ay naglabas din ng mga libreng pelikula 
ukol naman sa mga kasalukuyang isyu, katu-
lad ng mga pelikula ni Altarejos na “Walang 

Sa harap ng tuluy-tuloy na pambabaluktot sa kasaysayan ng Pilipinas, kapuri-puri ang pagpapalabas ng mga libreng pelikula tungkol sa 
Martial Law para gunitain ang ika-50 taon ng deklarasyon nito. Ni Aubrey Abugon

Pelikulang nagmumulat, libre!
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