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Magkano ang pwesto sa gubyerno?
Mayo 2, 2022
Sa nakaraan, lagi’t laging bumubuhos ang pondo tuwing
panahon ng eleksyon. Sa pananaliksik ng Philippine Center
for Investigative Journalism, napag-alaman nitong gumasta
ng kabuuang ₱1.91 bilyon ang mga tumakbo
pagkapresidente noong 2016. Ang mga ito ay sina Sen. Grace
Poe na gumasta ng ₱510.8 milyon, Ex-Interior Secretary
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Manuel “Mar” Roxas II (₱487.3 milyon), dating Vice
President Jejomar “Jojo” Binay (₱463.4 milyon), former
Davao City Mayor Rodrigo R. Duterte (₱371.5 milyon), at
ang pumanaw nang si Sen. Miriam Defensor-Santiago (₱74.7
milyon). Ang mga halagang ito ay batay lamang sa kanilang
pormal na ulat at hindi kasama ang ginastos ng kanilang mga
kaalyado at mga hindi pinangangalanang nag-aambag ng
panggastos.
Sa kasalukuyang eleksyon, tinataya ng Ibon Foundation na
gumagasta ang isang kandidato pagkapresidente ng
abereyds na ₱3 bilyon kada isa, ang kandidato pagkabisepresidente ng ₱1 bilyon at ang kumakandidato sa Senado
nang ₱350 milyon kada isa.
Liban dito, tinatayang gumagasta ang iba pang kandidato
kada isa para sa sumusunod na pwesto:
Kongreso 15 milyon Gubernador 15 milyon Bise gubernador
7.5 milyon Board member 1 milyon Meyor 3 milyon Bise
meyor 1.5 milyon Konsehal 100,000
Sa kabuuan, maaaring umabot sa ₱76.56 bilyon ang
bumubuhos sa ekonomya galing lamang sa mga kandidato.
Dagdag pa rito ang ₱26.9 bilyong badyet na ginagasta ng
Commission on Elections para sa mismong eleksyon.
Liban sa pondong direktang napupunta sa tao sa
pamamagitan ng bilihan ng boto, malaki ang ibinubuhos ng
mga kandidato sa mga patalastas, kapwa sa tradisyunal na
midya (radyo, telebisyon at print) at sa social media
(pinakamalaki sa Facebook). Malaking pera rin ang
dumadaloy sa paglulunsad ng dambuhalang mga raling
pangkampanya at sa mga sektor ng serbisyo, transportasyon
at akomodasyon na kaakibat ng mga ito.
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Sa nakaraan, nagdadagdag ang paggastang elektoral nang
1% sa gross domestic product. Ayon sa mga eksperto,
malamang na mas mababa ito ngayon, lalupa’t nagmumula
ang bansa sa 2-taong pagkalugmok dulot ng palpak na tugon
ng rehimeng Duterte sa pandemyang Covid-19.
Gayundin, temporaryo ang pagsikad sa ekonomyang dala ng
paggastang elektoryal, ayon sa Ibon. Hindi nito isasalba ang
ekonomya ngayong taon at may posibilidad pang magdulot
ng implasyon sa dulong bahagi ng taon.
“Anumang pagtaas mula sa pagtatapos ng lockdown ay
mawawala na pagsapit ng pangalawang kwarto (ng taon) at
hindi magiging sapat ang paggastang elektoral para punan
ang kakulangan dulot ng mataas na tantos ng disempleyo; at
ang mababang klase ng mga trabaho ay hihila sa ekonomya
pababa,” ayon kay Sonny Africa, Executive Director ng Ibon.

Mayo Uno: Pagkilos ng mga manggagawa sa buong
mundo
Mayo 2, 2022
Ginunita ng milyun-milyong manggagawa ang Internasyunal
na Araw ng Paggawa noong Mayo 1 para igiit ang
makatarungang sahod at mga benepisyo, mas mahusay na
mga kundisyon sa paggawa at pagkilala sa mga karapatan sa
paggawa, laluna ang pag-uunyon.
Cuba. Mahigit-kumulang 700,000 ang humugos sa lansangan
para tumugon sa panawagan ng estadong Cubano para
bigyan-parangal ang mga manggagawang Cubano at
palakasin ang pagtatanggol ng soberanya ng bansa laban sa
agresyon at panghihimasok ng imperyalistang US. Ang Mayo
Uno ay isa sa pinakamapopular na pagtitipon sa Cuba kada
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taon. Dalawang taon itong nasuspinde dulot ng pandemyang
Covid-19.
Korea. Libu-libo ang nagmartsa sa Seoul, kabisera ng bansa,
sa pangunguna ng Korean Confederation of Trade Unions.
Panawagan nila: Karapatan sa paggawa nang walang
diskriminasyon, disenteng trabaho para sa lahat at
pagtatakwil sa di pagkakapantay-pantay.
US. Sa New York, daan-daan ang nagtipon para igiit ang
pagtatanggol sa mga manggagawa at pagbabago sa mga
kontra-imigranteng mga patakaran ng gubyernong US.
Nagmartsa ang mga unyonista, kabilang yaong mula sa mga
bagong buong unyon, laban sa mga hakbang ng malalaking
kumpanya para buwagin ang mga unyon at pigilan ang
pagbubuo ng mga bago. Ang martsa ay naganap sa gitna ng
gitgitang pakikipaglaban ng mga manggagawa ng Starbucks
at Walmart para mag-unyon sa pambansang saklaw.
Nagkaroon din ng iba’t ibang laking mga martsa sa mga
syudad ng Chicago, Los Angeles, Seattle, Las Vegas,
Wisconsin, San Francisco, Boston, Washington D.C.,
Minnesota, Minneapolis at marami pang bahagi ng US.
France. Mahigit 250 mga martsa at protesta na nilahukan ng
puu-puong libo ang inilunsad sa buong bansa para hamunin
ang panunungkulan ng presidente ng bansa na si Emmanuel
Macron. Isang linggo pa lamang ang nakalilipas matapos
mahalal bilang presidente si Macron sa pangalawang
pagkakataon. Sa Paris, kabisera ng bansa, dominado ang
mga martsa ng tinawag na “far-left” (dulong Kaliwa) na
naging karibal ni Macron sa eleksyon. Nananawagan ang
mga grupo rito laban sa panukala ni Macron na itaas ang
edad ng pagreretiro mula 62 tungong 65. Iginiit nilang dapat
magkaroon ng mas malaking bahagi ng yaman ng bansa ang
mga manggagawa sa pamamagitan ng pagpababa ng
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panahon ng paggawa (working time). Mahigit 50
demonstrador ang inaresto.
Turkey. Naglunsad ng pagkilos ang Confederation of
Progressive Trade Unions of Turkey bilang pagpapatuloy sa
kanilang laban para itaas ang minimum na sahod ng mga
manggagawa. Noon pang nakaraang taon sinimulan ng mga
unyon ang negosasyon para itaas ang sahod mula 2,825 TRY
(Turkish Lira o ₱9,969.42) tungong 5,200 TRY (₱18,350.80)
ngayong taon. Mayroong 164 raliyista ang naiulat na
inaresto ng mga pulis dahil wala umano silang permit para
magrali.
Greece. Puu-puong malalaking pagkilos ang inilunsad sa
iba’t ibang bahagi ng bansa, karamihan bilang pakikiisa sa
welga ng mga manggagawa sa COSCO Shipping Lines, isang
kumpanyang Chinese na may malawak na operasyon sa
bansa.
India. Namula ang lansangan sa Sangareddy Industrial area
sa Telangana sa India dulot ng pagkilos ng mga manggagawa
mula sa Centre of Indian Trade Unions para sa mas mataas
na sahod.
Sri Lanka. Nagpatuloy sa Mayo Uno ang halos 3-linggo nang
protesta ng mamamayan na tinaguriang Occupy Galle Face
na nananawagan para sa kagyat na pagbaba ng presidente
ng bansa na si Gotabaya Rajapaksa. Ang kilusan, na
nagsimula noong Abril 9, ay nilalahukan ng puu-puong
libong Sri Lankan mula sa malalawak na demokratikong
sektor na araw-araw nagpuprotesta sa Galle Face, isang
lugar na nakaharap sa tirahan ng presidente. Pinatatalsik ng
mamamayan si Rajapaksa dulot sa palpak niyang
pagpapatakbo sa ekonomya, na naresulta sa mataas na
presyo ng mga bilihin, palpak na mga serbisyong publiko
(kabilang ang 10 hanggang 13-oras kada araw na mga
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blackout), at kasalatan ng batayang mga bilihin sa mga
pamilihan. Tungo rito, nagsama-sama ang maraming maliliit
na grupo sa oposisyon at malalawak na sektor ng
mamamayan.
Ecuador. Ilampung mga martsa sa iba’t ibang bahagi ng
bansa ang isinagawa ng mga manggagawa para batikusin
ang nagtataasang presyo ng pagkain at langis, mataas na
tantos ng disempleyo at karahasan laban sa mamamayan.
Pinakamalalaki ang mga martsa sa Guayaquil at Cuenca sa
pangunguna ng CONAIE at iba pang organisasyon ng
katutubong Ecuadorian. Nakiisa sila sa mga manggagawa sa
buong bansa sa pakikipaglaban sa neoliberal na mga
patakaran ng nakaupong gubyerno.
Bolivia. Magkasabay na inianunsyo ng gubyerno at ng mga
unyon sa ilalim ng Central Obrera Bolivaria ang pagtaas ng
pambansang minimum na sahod nang 4% at pagtaas ng mga
sahod ng mga manggagawa na tumatanggap ng mas mataas
sa minimum nang 3%. Mula 2007, taun-taong
nakikipagtawaran ang COB sa anumang nakaupong
gubyerno para itaas ang pambansang minimum na sahod
kada Mayo Uno.
Nagkaroon din ng mga pagkilos sa Portugal, Germany,
Belgium, Ireland, iba’t ibang bahagi ng United Kingdom,
Cambodia, Iran, Russia , Dominican Republic, Panama at iba
pang bansa.

NCR, nilumpo ng mga lockdown ni Duterte
Mayo 2, 2022
Hanggang ngayon, iniinda ng mamamayang Pilipino ang
resulta ng palpak na tugon ng rehimeng Duterte sa
pandemyang Covid-19. Pinakalitaw ito sa National Capital
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Region, kung saan pinakamadalas na ipinataw ang
pinakamatagal at mapaminsalang mga lockdown na
nagresulta sa pagkawasak ng kabuhayan ng milyun-milyong
mamamayan.
Bumubuntot sa sinasabing “pagbangon ng ekonomya” ang
pambansang kabisera, ayonsa datos na inilabas ng
Philippine Statistics Office noong Abril 28. Ayon sa PSA, ika15 ang National Capital Region sa 17 rehiyon sa usapin ng
regional gross domestic product (RGDP) at panghuli ito sa
usapin ng household final consumption expenditure (HFCE)
noong 2021.
Ang RGDP ng NCR ay lumaki lamang nang 4.4% noong 2021,
mas mababa sa naitalang pambansang GDP na 5.7% sa
parehong taon. Bahagyang mas mataas lamang ito sa
pinakamakukupad na rehiyon, ang Mimaropa na nagtala ng
3.3% at Region 5 na nagtala ng 4.3%. Ang NCR ang bumubuo
sa 1/3 ng kabuuang GDP ng bansa.
Mas malala, halos walang iniunlad sa household final
consumption expenditure o paggasta ng mga pamilya sa
rehiyon. Sa datos ng PSA, 0.4% lamang ang itinaas nito,
kumpara sa 4.2% ng pambansang abereyds. Ang ibang
rehiyon ay nagtala na ng 3.4% pataas na mga pag-unlad,
liban sa Region 3 na lumaki lamang nang 1.1%.
Ibig sabihin, todo-todo ang paghihigpit ng sinturon ng mga
pamilya sa NCR, lalupa’t walang awat na ang pagtaas ng mga
singil at presyo ng mga bilihin sa panahong ito. Binubuo ng
HFCE ang 70% ng GDP.
Ayon sa Ibon Foundation, repleksyon ang halos walang pagunlad ng HFCE sa krisis sa trabaho sa bansa. Ibig sabihin
nito, nananatiling napakataas ang bilang mga walang
trabaho sa rehiyon at hindi pa tumataas ang kita ng mga
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pamilya. Kung meron mang bagong bukas na mga trabaho,
ang mga ito ay temporaryo at napakabarat magpasweldo.
Aminado kahit ang PSA na ang makupad na pagbangon ng
ekonomya ng NCR ay dulotng paulit-ulit at matatagal na
lockdown. Halos dalawang taong ipinailalim ng rehimeng
Duterte ang NCR sa iba’t ibang antas ng lockdown. Tatlong
beses itong pinatawan ng pinakamahihigpit na restriksyon
(ECQ o enhanced communityquarantine) na nagtagal nang
mahihigit isang buwan.

Paglilinaw kaugnay sa dalawang Pulang
mandirgmang napaslang sa Surigao noong Abril 29
Mayo 2, 2022
Dalawang Pulang mandirigma ang napaslang habang
nagpapatupad ng kanilang mga tungkulin sa Barangay
Nurcia, Lanuza, Surigao del Sur noong Abril 29. Kinumpirma
ito ni Ka Sandara Sidlakan, tagapagsalita ng Bagong
Hukbong Bayan (BHB)-Surigao del Sur, ngayong araw, Mayo
2.
Gayunpaman, kinwestyon ni Ka Sandara ang sinasabi ng
36th IB na nagkaroon ng limang-minutong palitan ng putok
sa insidente.
“Nagulat kami sa pinalabas ng militar na nagkaroon ng
limang minutong palitan ng putok dahil isang maiksing
armas lang ang dala ng dalawang Pulang mandirigma,”
saysay ni Ka Sandara. “Dalawang tao lamang at hindi grupo
ang nakasagupa ng militar.”
Pinasinungalinan din ni Ka Sandara ang ulat na may isang
ripleng M16 ang nakuha ng mga sundalo ng 36th IB sa
naturang insidente. Ang sundalong sugatan na sinasabi ng
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militar ay pinakamalamang tinamaan sa crossfire ng sarili
nilang mga pwersa, aniya.
Nanawagan si Ka Sandara na ilitaw ng militar ang mga
bangkay ng dalawang mandirigma at ibigay ang mga ito sa
mga pamilya nang sa gayon ay mabigyan ng disenteng libing.

Pagpapalaya sa mga bilanggong unyonista, iginiit
Mayo 2, 2022
Nananawagan kahapon, Araw ng Paggawa, ang isang
grupong nagtataguyod sakarapatang-tao, na palayain na ang
mga unyonista at mga aktibistang manggagawa na
ibinilanggo ng rehimeng Duterte.
Ayon kay Fides Lim, tagapagsalita ng grupong Kapatid, sa
halos 700 bilanggong pulitikal sa Pilipinas, puu-puo ang mga
manggagawa at unyonista. Ang Kapatid ayorganisasyon ng
mga kamag-anak at kaibigan ng mga bilanggong pulitikal
saPilipinas.
“Dapat na silang palayain,” ani Lim. “Malinaw na sila’y
ibinilanggo lamangdahil sa mga trabahong ginampanan nila
— ang paggigiit ng karapatan ng bawatmanggagawa para sa
makatarungang kumpensasyon at disenteng kundisyon
satrabaho, kabilang ang pagtatapos sa kontraktwalisasyon.”
Kabilang sa mga manggagawang nakabilanggo sina Ireneo
Atadero, George Bruce, Reynante Gamara, Reynaldo
Lagunoy, Julio Lusania, Maoj Maga, Rey Malaborbor, Jose
Nayve, Bob Reyes, Oliver and Rowena Rosales, Alberto at
Virginia Villamor, at Calixto Vistal.
“Tulad ng iba pang mga bilanggong pulitikal, mga biktima
sila ng gubyernongwalang awat na gumagawa ng ebidensya
para ikulong ang mga aktibista, o masmalala, patayin sila
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tulad ng kaso ni Emmanuel Asuncion, lider manggagawa
saSouthern Tagalog, bilang ganti sa kanilang pagtulong sa
pinakanangangailangan,”ayon sa grupo.

Sa Araw ng Paggawa: Sahod, trabaho at karapatan,
sigaw ng manggagawa
Mayo 2, 2022
Libu-libong manggagawang Pilipino ang nagtipon sa iba’t
ibang panig ng bansa kahapon, Mayo Uno, para igiit ang
kanilang mga kahilingan para sa nakabubuhay na sahod,
regular na trabaho at igalang ang kanilang mga karapatan sa
pagawaan. Iginigiit ng mga manggagawa ang pagpapatupad
ng ₱750 pambansang arawang minimum na sahod,
pagwawakas sa kontraktwalisasyon, at pagbibigay ng sapat
na trabaho sa mamamayang Pilipino.
Sa Quezon City, libu-libong manggagawa ang nagtipon sa
loob ng Araneta Coliseum. Dumalo sa atkibidad ang mga
unyon sa ilalim ng Kilusang Mayo Uno (KMU) at mga
progresibo at demokratikong organisasyon sa ilalim ng
Bagong Alyansang Makabayan.
Ayon sa KMU, malaking hamon ang hinaharap ng
mamamayang Pilipino ngayong taon: ang pinatinding
pagsasamantala at pang-aapi sa banta ng panunumbalik ng
mga Marcos at pagkapit sa poder ng mga Duterte. Kaya’t ang
sigaw nila: biguin ang tiraniya! Biguin ang tambalang
Marcos-Duterte!
Magkakaibang unyon ang nagbuklod sa isang aktibidad para
ipamalas ang pagkakaisa ng mga manggagawa laban sa
banta ng muling panunumbalik ng mga Marcos at pananatili
ng pangkating Duterte sa poder sa darating na eleksyon.
Dumalo sa naturang aktibidad ang kandidatong oposisyon sa
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pagkapangulo na si Vice President Leni Robredo at
kandidato sa pagkbise na si Sen. Kiko Pangilinan para
makipagkaisa sa mga manggagawa.
Matatandaang sa Araneta Coliseum rin inilunsad ang
kongreso ng pagtatatag ng KMU noong Mayo 1, 1980 sa
panahon ng malagim na diktadurang US-Marcos.
Naglunsad din ng mga protesta at programa kaisa ang mga
tagasuporta sa pagkakandidato ng tambalang RobredoPangilinan sa Pasig City. Pinamunuan naman ng mga
pambansa-demokratikong pwersa ang mga protesta sa
Baguio City; Angeles, Pampanga; Taytay, Rizal; Calamba,
Laguna; Bacoor, Cavite; Legazpi City; Plaza Quince Tres
Martires, Naga City.; Kalibo, Aklan; Plaza Bandstand, Roxas
City, Capiz; Iloilo City; Bacolod City; Cebu City; Davao City; at
sa Sydney, Australia.

Sa harap ng mga atake at restriksyon ng kampong
Marcos-Duterte: Mga manggagawa sa midya,
nababahala
Mayo 3, 2022
Sa Pandaigdigang Araw ng Malayang Pamamahayag,
nagpahayag ng matinding pagkabahala ang isang grupo ng
mga mamamahayag kaugnay sa mga atakeng nagmumula sa
kampo ng tambalang Marcos-Duterte sa panahon ng
kampanya.
“Lubos na naaalarma ang FOCAP (Foreign Correspondents
Association of the Philippines) sa mga atakeng online laban
sa ilan sa aming mga myembro mula sa mga tagasuporta ng
kandidato pagkapresidente na si Ferdinand Marcos Jr at ang
nakababahalang pagpapahirap para makuha ang kanyang
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malinaw, nauunawaan at sustantibong mga paliwanag
kaugnay sa mga isyung may kabuluhan sa bansa at publiko.”
Kabilang sa mga naging biktima ang korespondent para sa
Washington Post na si Regine Cabato, na tinawag ng mga
tagasuporta ng tambalan na “whorenalist” (pinagsamang
“whore” o puta, at “journalist” o mamamahayag) matapos
lumabas ang kanyang ulat kaugnay sa pagrebisa sa
kasaysayan ng mga Marcos. Isa pa ang berbal na pangaabuso at pambabanta ni Larry Gadon, tumatakbo
pagkasenador sa ilalim ng tambalan, laban kay Raissa
Robles, matapos maglabas si Robles sa Twitter ng
impormasyon tungkol sa hatol kay Marcos dulot ng di
pagbabayad ng buwis.
Nagpahayag rin ng pagkabahala ang FOCAP sa kawalang
akses ng midya kay Marcos Jr. at ang pagtanggi niyang
humarap sa isang malaya, bukas at walang sensor na press
conference sa buong panahon ng kampanya, gaya ng
ginagawa ng ibang kandidato.
“Isang linggo na lamang bago ang eleksyon pero hanggang
ngayon, wala pang ibinibigay na akreditasyon ang kanyang
tim sa mahigit isang dosenang news agency sa ilalim ng
FOCAP,” ayon sa grupo. Hindi tinutugunan ng kanyang
kampo ang mga rekwes ng midya para sa pagkober at
komentaryo sa mga isyu, at paghingi ng permiso para
gamitin ang ilang mga materyal. “May mga pagkakataong
binabalya ang mamamahayag na nagtatangkang makalapit
sa kanya (Marcos jr.).”
“Ang lahat ng mga rektriksyon na ito ay nagpapahina sa
kritikal at malayang pamamahayag sa isang balwarte ng
demokrasya sa Asia at nagpapalakas sa pangambang ganito
itatrato ang independyenteng midya sakaling maging
presidente si Marcos,” ayon sa grupo. Nangako itong hindi
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mananahimik at lalaban sa mga pananakot at restriksyon,
alinsunod sa panata nitong ipagtanggol ang kalayaan sa
pamamahayag nang ito’y itayo sa ilalim ng batas militar ni
Marcos Sr. noong 1974.
Samantala, muling sumumpa ang mga Pilipinong
mamamahayag sa ilalim ng National Union of Journalists in
the Philippines na itataguyod ang demokrasya laluna habang
papalapit ang eleksyon.
“Determinado ang komunidad ng mga independyenteng
mamamahayag na hindi magtatapos ang kanilang gawain sa
eleksyon sa Mayo, at magpapatuloy ang kanilang
pagtatrabaho kahit sinuman ang mailagay sa pwesto,” ayon
sa NUJP.
Anito, sa harap ng walang awat na pagtatangkang tanggalan
sila at ang kanilang trabaho ng kredibilidad, at ang mga
pagbabanta at harasment na madalas kasunod sa mga
kritikal na pag-uulat, natuto ang mga mamamahayag na
suportahan at manindigan para sa isa’t isa, at palakasin ang
mga diwa ng pagtutulungan at pakikiisa na nagbigay pag-asa
sa nagdaaang madidilim na araw para sa pamamahayag sa
bansa.
“Nakapagbuo tayo ng mga koalisyon — sa una para sa factchecking at laban sa disimpormasyon — at mga alyansa ng
pagtutulungan at suporta.”
Labas sa sektor, kaisa ang mga mamamahayag sa mga
abugado, tagapagtanggol sa karapatang-tao, mga myembro
ng akademya at civil society sa pagkwestyun sa mga
hakbang na may masasaklaw na implikasyon sa batayang
mga kalayaan, tulad ng Anti-Terrorism Law.
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Malaking sabwatan laban kay De Lima, nabubunyag
Mayo 4, 2022
Sa loob ng limang taon, sunud-sunod na nabunyag ang
malaking sabwatan ng mga upisyal ng rehimeng Duterte
para ipitin ng mga ligal na kaso si Sen. Leila de Lima.
Nakakulong si De Lima sa PNP Custodial Center sa Camp
Crame, Quezon City mula pa noong Pebrero 2017.
Isa na namang susing saksi ang nagbawi ng kanyang mga
akusasyon laban sa senadora na kilalalng matinding kritiko
ni Rodrigo Duterte. Sa kanyang sinumpaang pahayag na
ipinamahagi at binasa sa midya noong Mayo 2, sinabi ni
Rafael Ragos, dating officer-in-charge para sa Bureau of
Corrections (BuCor), na walang katotohanan na si De Lima
ay sangkot sa drug trafficking sa New Bilibid Prison (NBP).
Nangyari ang pagbawi ni Ragos ng kanyang testimonya, na
susing saksi sa dalawa pang natitirang kaso ng drug
trafficking laban kay De Lima, ilang araw lamang
pagkaraang bawiin ni Roland “Kerwin” Espinosa, aminadong
drug lord, ang kanyang affidavit o sinumpaang salaysay
kontra sa senadora noong Abril 28.
Sa harap ng midya, ipinahayag ni Rafael Ragos na pinwersa
siya ng noo’y Justice Secretary Vitaliano Aguirre II upang
tumestigo laban kay De Lima. Mula 2016 ilang beses na
inakusahan ni Ragos si De Lima sa pandinig ng justice
committee sa Mababang Kapulungan tungkol sa iligal na
droga sa NBP. Inulit niya ito noong 2019 sa Muntinlupa
Regional Trial Court Branch 204.
Kagaya ni Espinosa, ibinunyag din ni Ragos na lahat ng
kanyang mga alegasyon laban kay De Lima ay mga
kasinungalingan. Ngayon pagkatapos ng limang taon ay
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inilabas niya ang “matagal na kinikimkim sa kanyang dibdib”
upang ihayag ang katotohanan. Humingi rin siya ng
paumanhin kay De Lima dahil sabi niya “hindi ko ginusto
ang mga pangyayari”.
Ayon kay Ragos may ilang beses silang nagkita ni Aguirre,
ininteroga, pinwersa at pinagbantaan siya para tumestigo sa
mga bagay na hindi naman nangyari. Anya, wala siyang
magagawa dahil justice secretary mismo ang pumepwersa
sa kanya at nagsabi pang nakabantay ang Malacañang sa
mga kilos niya.
Maaalalang gumawa ng affidavit si Ragos noong Setyembre
2016 kung saan sinabi niya, na kasama si dating NBI agent
na si Jovencio Ablen Jr., ay nagdala diumano sila ng isang
maitim na bag na may lamang ₱5 milyon para kay Ronnie
Dayan, ang dating drayber at badigard ng senadora, doon sa
bahay ni De Lima. Nagmula raw ang perang iyon sa iligal na
droga sa NBP. Muling nagdeliber siya ng ₱5 milyon na
nakabalot sa bag na plastik. Sinabi niya noon na ang pera ay
nanggaling sa presong si Wang Tuan Yuan alyas Peter Co.
Lahat na mga akusasyong iyon ay ginawa niya ayon sa mga
instruksyon ni dating Justice Secretary Aguirre at sa
direksyon ni Duterte.
Maaalalang ang mga akusado noon ng rehimeng Duterte
kaugnay sa iligal na droga sa NBP ay sina Ragos, Dayan at De
Lima. Ngunit nang naging susing testigo ng gubyerno si
Ragos, tinangggal siya sa listahan ng mga akusado.
Bunsod ng mga pagbubunyag na ito, iginigiit ng oposisyon at
iba pang sektor sa loob at labas ng bansa na dapat palayain
na si De Lima. Walang dahilan para manatili pa siya sa
kulungan. Tumatakbo si De Lima pagkasenador sa halalang
2022.
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Marawi compensation, kulang at huling-huli
Mayo 4, 2022
Noong Abril 13, pinirmahan ni Rodrigo Duterte ang RA
11696 o “Marawi Siege Victims Compensation Act of 2022.”
Alinsunod dito, magbubuo ng ahensya na magpoproseso sa
pamimigay ng kumpensasyon o bayad danyos sa mga
biktima ng pambobomba ng rehimen na dumurog sa Marawi
City noong 2017. Gayunpaman, hindi malinaw sa batas kung
magkano ang matatanggap ng bawat biktima. Wala rin itong
pondo sa kasalukuyang badyet at sa 2023 pa paglalaanan ng
pondo.
Kinilala ng Marawi Advocacy Accompaniment (MAA), grupo
ng mga lider Meranaw at organisasyong Moro, ang pagpasa
sa RA 11696. Pero anito, dapat kaalinsabay ng
kumpensasyon ang pagtitiyak sa paghahatid ng batayang
mga pangangailangan ng mga bakwit at pagsasakatuparan
ng kanilang ligtas at marangal na panunumbalik sa syudad.
Ayon sa grupo, usad-pagong ang rehabilitasyon at
rekonstruksyon ng Marawi.
Ipinagyayabang ng Task Force Bangon Marawi (TFBM) na sa
darating na Hunyo o bago bumaba si Duterte sa pwesto ay
95% kumpleto na ang rehabilitasyon ng Marawi. Ang totoo,
mayorya sa mga residente ang hindi pa pinahihintulutang
makabalik sa syudad, sa kabila ng pagsumite nila ng mga
rekisito na itinakda ng TFBM. Pinagbawalan na ring bumalik
ang mga naninirahan sa Barangay Padian, kahit pa mayroon
silang titulo dito, dahil sa isasagawang reklamasyon sa Lake
Lanao. Katwiran ng Bangsamoro Transition Authority,
“walang bisa ang mga titulo sa lupa, dahil pagmamay-ari na
ito ng gubyerno”.

- 19 -

Ayon sa grupong iLEAD, taliwas sa datos ng gubyerno, 95%
ng mga bakwit ang wala sa mga evacuation site kundi
nakikitira lamang sa kanilang mga kamag-anak. Hindi rin
iniuulat ng gubyerno kung saan ang ipinamamahaging mga
pabahay at kung ano ang kalagayan ng mga pamilya
matapos na mailipat dito. Libu-libo pa rin ang nananatili sa
mga temporary shelters o pansamantalang silungan at iba
pang mga komunidad kung saan masahol ang kanilang
kundisyon sa pamumuhay. Sa tala ng UNHRC noong Mayo
2020, mayroong 120,000 residente ang hindi pa nakababalik
ng Marawi.
Ayon naman kay Sultan Hamidullah Atar, Sultan ng Marawi,
walang silbi ang mga itinayong imprastruktura at
magagarang mosque sa syudad dahil wala naman ang mga
taong gagamit nito. Aniya, magpapatuloy silang kikilos para
ihayag ang kanilang mga batikos sa pamamaraan ng estado
para ibangon ang syudad.
“Ang pagsasaayos ng Marawi ay higit pa sa pag-aayos ng
mga kalsada na winasak ng kanilang pagsalakay,” dagdag
naman ng MAA. “Dapat magsimula ito sa pagsasaayos ng
mga buhay ng mamamayang napilitang lumikas dahil sa
kaguluhan.”
Sa Mayo 23, anim na taon na mula nang salakayin at
pulbusin ng rehimeng Duterte ang syudad ng Marawi.

Mga ginalauman kaangut sa Mayo 9 nga eleksyon
Mayo 4, 2022
Pila ka adlaw na lang ang nabilin, kag nakatum-ok ang
atensyon sang pumuluyong Pilipino sa eleksyon sa pagkapangulo sa Mayo 9. Agud maghatag sang kaathagan sa
sagunson nga mga hitabo kag masingki nga inaway sa
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propaganda, gin-interbyu sang Ang Bayan si Marco L.
Valbuena, ang nagapamuno nga upisyal sa impormasyon
sang PKP agud maghatag sang analisis sa sitwasyon kag mga
ginalauman kaangut sini.
Paano mo ilaragway ang 2022 nga eleksyon?
Nangin isa ka importante nga patag ang eleksyon sa Mayo 9
sa pagbato sa pagpabilin sang tiraniya ni Duterte kag mga
pagtuyo nga pagpanumbalik sa gahum sang pamilya Marcos.
Ang pinakaimportante nga hitabo amo ang pagdaku sang
kahublagan anti-Marcos kag anti-Duterte nga nakapalibot sa
kampanya ni Bise Presidente Leni Robredo. Ang halos gab-igab-i nga pangmasang demonstrasyon nga ginapasakupan
sang pila ka gatos ka linibo nga pumuluyo sa nagkalainlain
nga bahin sang pungsod naghatag-dagway sa kaakig sang
pumuluyong Pilipino batuk sa tiraniko nga rehimeng
Duterte.
Halin naman sa mas estratehiko kag rebolusyonaryong
pagtan-aw, ang palaabuton nga eleksyon sa pagka-pangulo,
una sa tanan, paindisanay sang mga nagaribalan nga
paksyon sang mga nagaharing sahi agud pilion ang masunod
nga pinuno sang estado nga neokolonyal kag administrador
sang nagakadunot nga sistemang malakolonyal kag
malapyudal. Pareho sa nagtaliwan, ang eleksyon isa ka paltik
nga demokratiko nga ehersisyo pulitikal kon sa diin mga
katapu lamang ukon tiglawas sang kwartahan nga mga
nagaharing sahi ang mahimo nga may kahigayunan nga
mapilian.
Ano sa lantaw mo ang mangin resulta sang palaabuton nga
eleksyon?
Dapat naton kunsiderahon, una sa tanan, nga umpisa nga
gamiton ang automated election system (AES) sang 2010,
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ang eleksyon sa Pilipinas pangunahon ginatalana sang
nagahari nga hubon nga nagakontrol sa Comelec kag sa
sistemang elektoral. Ang pagdinaya sa eleksyon (dugangbuhin sang boto) nangin halambalanon na lang sang
pagprograma sa mga makina kag kompyuter nga pag-isip
kag pag-canvass. Ginakumbinasyon pa sini ang pre-shading
(ukon pagmarka) sang mga balota kabaylo sang kwarta sa
mga botante. Nangin mas lapnagon nga pagdinaya pero mas
mabudlay nga dakpon sa idalom sang AES bangud
ginadingutan sini ang pumuluyo sang ikasarang nga maisip
ang ila mga boto, kumparahon ang mga resulta, kag tumuron
kon ang paglista matuod nga ginasalaming ang ila mga boto.
Ginahambal mo bala nga bangud kontrolado ni Duterte ang
AES, si Ferdinand Marcos Jr. ang maideklarar nga nagdaug
sa Mayo 9 nga eleksyon?
Pat-ud nga pabor ang AES kay Marcos Jr. bangud ara sa likod
niya si Duterte. Peke man ang paliwat-liwat nga deklarasyon
ni Duterte nga magapabilin siya nga nyutral sa eleksyon
presidensyal. Paano mangin nyutral si Duterte nga sa
matuod ang iya anak nga babaye ka-tandem ni Marcos Jr,
nga sining ulihi nakigsugilanon siya kay Marcos sa
Malacañang, nga ang iya mga ginnombrar sa Comelec
nagbasura sa kasong diskwalipikasyon kontra kay Marcos,
kag ang iya partido kag suod nga mga alipures hayagan nga
nagakampanya para kay Marcos? Ginapaggwa ni Duterte nga
wala siya sang ginadampigan agud indi siya maakusahan
nga nangdaya para kay Marcos. Pagpakuno-kuno man ang
labing ulihi nga mga pahayag ni Marcos sang kabalaka nga
siya pagadayaon samtang ang kamatuoran siya kag ang mga
Duterte ang ara sa pusisyon nga maghimo sang pagdinaya
paagi sa AES.
Syempre, indi paniguro ang pre-shading sang mga balota
kag pagdugang-buhin sang boto paagi sa AES. Indi ini pwede
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himuon nga lampas sa kon ano ang may kredibilidad o
mapatihan. Kon pagamanipulahon ni Duterte ang AES para
magdaog si Isko Moreno o Norberto Gonzales, ang resulta
sang eleksyon hayagan nga sikwayon sang pumuluyo. Ini
ang rason kon ngaa todo-buhos ang kampo sang mga
Duterte-Marcos para magtuga sang paltik nga imahen sang
indi na malab-ot nga abanse sa iban nga mga kandidato para
ikundisyon ang isip sang mga Pilipino nga batunon ang
resulta sang gindaya nga eleksyon pabor kay Marcos.
Ginpakita sang sarbey sang sini lang sang Pulse Asia nga
abanse si Marcos kay Robredo, 56% sa 23%. Indi bala
pamatuod ini nga tuman nga abanse gid si Marcos?
Ang mga sarbey sa eleksyon, labi na kon isahanon ang
nagahimo, kabahin sang pagmanipula sa pagtan-aw sang
pumuluyo kag pagkundisyon sa ila nga isip. Ang pagpati nga
ang mga sarbey sang Pulse Asia wala sang bahid sang interes
sa pulitika o pinansya pagkainosente sa pulitika.
Ginguba sang Pulse Asia ang kaugalingon sini sa indi
mapatihan nga sarbey nga nagapakita nga halos wala sang
pagbag-o sa mga numero sa pihak sang maathag nga
pagdaku sang suporta para kay Robredo nga ginakinaiyahan
sang daku nga mga demonstrasyon sa bilog nga pungsod
umpisa sang temprano nga bahin sang Marso. Ang
pagkundisyon sini sa isip subong nga eleksyon labi nga
nabuyagyag sang ang tagapamaba sini nagpanindugan nga
“wala sang mangin sorpresa” kag ang resulta sang eleksyon
magasalaming sa sarbey sini sang Abril 16-21. Ginpahigad
nila ang kritisismo sang mga estadistika kag ginsiling nga
may ara sila nga “iban nga mga pamaagi.”
Sa sining ulihi nga sarbey sang Pulse Asia, masiling mo bala
nga indi na mapunggan kag mangin mapatihan ang pagdaug
ni Marcos, bisan may ara nga dugang-buhin sang boto?
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Indi, sala nga hambalon nga indi na mapunggan nga
magdaug si Marcos. Ang mga sarbey kabahin lang sang
inaway sa pangpubliko nga pagtan-aw. Ang matuod,
bungang-isip lang ang ginasiling nga indi na malampasan si
Marcos, pareho sang ginapakita sang pagdaku sang malapad
nga kahublagang masa nga determinado nga paslawon ang
tiraniya ni Duterte kag iskema ni Marcos nga
makapanumbalik sa gahum. Sa daku nga mga
demonstrasyon sige-sige nga ginaupdan sang pila ka gatos
ka libo tubtob tunga sa milyon nga pumuluyo, ang
pumuluyong Pilipino kag ila malapad nga kahublagan nga
anti-tiraniya nagalaum nga masarangan nila nga lutuson si
Marcos sa eleksyon.
Ano pa ang iban nga paktor nga magatalana sang resulta
sang eleksyon?
Ang pagkorte sang panan-awan, pagkundisyon sa kaisipan
kag pagpangdaya importante nga paktor, apang may ara pa
nga mga mas gamhanan sa panggwa nga paktor. Partikular
nga importante, labi na sa eleksyon 2022, kon paano
maghampang sang chess ang US kag China para protektahan
ang ila estratehikong mga interes sa pungsod.
Sa isa ka bahin, samtang ginaangutan sang US ang tanan nga
paksyon sang nagaharing sahi, posible nga mas gusto sini
nga ang masunod nga pinuno sang iya kliyente nga estado
wala nagapakighampang kay Xi Jinping pareho sa ginhimo ni
Duterte para iduso ang iya burukrata-kapitalista nga interes.
Sa relasyon sini sa mga lokal nga grupo sa negosyo kag
partido pangpulitika, subong man sa militar kag pulis,
mahimo nga magtuga ang US sang mga kundisyon para diri.
Sin-o bala ang ara sa likod sang pag-atras sang pahayag sang
duha ka yabi nga saksi batuk kay Sen. Leila de Lima nga daw
naghambal kay Duterte kag iya grupo nga uyat nila ang alas
batuk sa ila?
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Sa pihak nga bahin, sa kagustuhan nga magpadayon ang
doble-kara nga pagka-papet ni Duterte, mahimo man
pahulagon sang China ang mga pyesa sini sa kubay sang
ginaabyan sini nga mga poderoso nga burukrata-kapitalista
kag mga upisyal militar kag pulis.
Ano ang dapat himuon sang malapad nga kahublagan antitiraniya antes kag pagkatapos sang eleksyon?
Sa maabot nga mga adlaw, dapat magpakita sang kusog ang
kahublagan anti-tiraniya batuk sa Marcos-Duterte tandem
paagi sa paglunsar sang mga martsa sa bilog nga pungsod
kag mga kusog-milyon nga pangmasang demonstrasyon.
Kon magmadinalag-on sila kag si Robredo sa pagpahulag
sang masobra isa ka milyon nga pumuluyo sa iya miting de
avance, mahimo nila nga maipakita nga si Robredo amo gid
ang nagapanguna nga kandidato.
Dapat isustiner sang kahublagan anti-tiraniya ang ila mga
paghulag kag mga bilog nga gab-i nga pagbantay halin Mayo
9 para hugot nga bantayan ang pagkambas sang boto kag
mangin mabinantayon sa tanan kag bisan ano nga senyales
sang pagdinaya. Indi basta mahapos ini nga himuon sa
idalom sang AES kag sa atubang sang absoluto nga kontrol ni
Duterte sa Comelec.
Mahimo bala nga may pag-alsa sang masa engkaso magdaug
si Marcos pareho sang natabo sadtong 1986?
Ang pagdaug ni Marcos paagi sa de-kompyuter nga dugangbuhin sang boto pat-ud nga magatuga sang mga kundisyon
para sa malaparan nga mga protestang demonstrasyon,
pareho nga ginsindihan sang lapnagon nga pagdinaya
sadtong Pebrero 7, 1986 pabor sa diktador nga si Marcos
ang mga hitabo nga naglab-ot sa pag-alsa nga EDSA. Bisan pa
man, mangin mekanikal kon isigahum nga hungod nga
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magbadbad ang nagtaliwan nga makasaysayan nga mga
hitabo. Nagtuon man sa nagligad ang nagahari nga mga
reaksyunaryo.
Sang 1986, mahimo lamang nga makapangdaya si Marcos
paagi sa baraghal nga manwal nga pagbag-o sa resulta sang
isipay nga nagtulod sa mga empleyado sang Comelec nga
madamuan nga mag-walk out. Subong, sa idalom sang AES,
mahimo nga matigayon ang pagdinaya sang gamay nga
grupo sang mga programmer, gani mas epektibo nga matago
ang anuman nga anomalya. Nahibal-an ni Duterte nga
kinahanglan niya nga taguon ang tanan nga ebidensya sang
pagdinaya para kuhaan sang ikasarang ukon kuhaan sang
ligal nga basehan ang pangpulitika nga oposisyon kag
pwersang anti-tiraniya. Ang mga ginbutang niya sa Comelec
dapat lubos ang katampad sa iya.
Nahibal-an gid ni Duterte kon paano nga bisan gamay nga
indikasyon sang pagdinaya sa eleksyon ukon anomalya
mahimo nga makapasindi sa kaakig sang pumuluyo kag
magadabuk sa ila nga maglunsar sang nga dalagkuan nga
demonstrasyon. Kon matabo ini sa pihak sang tanan niya
nga pagtinguha, indi makakilibot nga magawaslik si Duterte
sa mga operasyon nga false-flag, basulon ang “komunista
nga pagpanggamo” kag atakehon ang oposisyon kag ang
malapad nga kahublangan anti-tiraniya paagi sa pagpangaresto sa mga yabi nga lider, myembro kag tagasuporta sang
oposisyon sa pulitika, kag siguruhon ang transisyon kag
pagsaylo sang gahum sa iya ginpili nga tagabulos sa Hunyo.
Ano ang mga ginalauman sa idalom sang masunod nga
gubyerno?
Si Marcos man ukon si Robredo ang magapungko sa gahum,
wala ginalauman sang Partido nga may pundamental nga
pagbag-o sa sistema sa ekonomya sang pungsod nga amo
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ang base sang bilog nga malakolonyal kag malapyudal nga
sistema. Buot hambalon sini, ang nagahari nga mga pangekonomya nga sahi sang mga daku nga burgesya
kumprador, ukon ang mga daku nga kapitalista nga
nagahimbunanay sa dumuluong nga monopolyo kapitalista
kag mga daku nga agalon nga mayduta, magapabilin nga ara
sa pinakapunta sang pangkatilingban nga triyanggulo sang
Pilipinas.
Bisan pa man, pagaatubangon sang masunod nga rehimen
ang nagapalala nga krisis sa atubang sang nagalawig nga
internasyunal nga krisis nga nagatum-ok sa ekonomya sang
pungsod nga nakasalig sa pag-import kag pagpangutang kag
nagatum-ok sa pag-eksport. Pagapresyuron ini sang
dumuluong nga mga bangko kag mga kumpanya nga
multinasyunal para magpatuman sang mas madamo nga
polisiya nga neoliberal para may pangbayad sa ₱12 trilyon
nga dumuluong nga utang sang pungsod, labi pa nga
mangutang, butungon paidalom ang sweldo sang mga
mamumugon, kuhaon ang tanan nga nabilin nga restriksyon
para dambungon kag magkuripon sang manggad-mineral
kag iban pang resorsa sang pungsod, kag labi nga buksan
ang ekonomya sa pagtinambak sang sarplas nga mga
produktong agrikultural kag iban pang produkto.
Sa atubang sang nagalubha nga krisis-ekonomiko, ang
malapad nga masa sang pumuluyo nga nagaantus mas labi
nga indi mapahamtang kag pangayuon ang gilayon nga mga
polisiya pareho sang nagakaigo nga dugang-sweldo kag mga
polisiya sang estado para panubuon ang presyo sang
petrolyo, pagkaon kag iban pa nga balaklon para gilayon nga
pataason ang kahimtangan sang pumuluyo, kag gilayon nga
mga tikang para solusyunan ang pandemya labi na sa
atubang sang bag-o nga mga katalagman sang bag-o nga
pagdamo sang impeksyon sang Covid-19. Ang bwelo sang
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kahublagan anti-Marcos kag anti-Duterte sa nagligad nga
mga bulan madala lampas pa sa eleksyon sa porma sang mas
madamo nga mga protestang masa nga nagadala sang
gilayon nga mga demanda sang pumuluyo. Ang krisis
pangkatilingban, ekonomiko kag pangpulitika sigurado nga
magalubha sa palaabuton nga mga tuig kag padayon nga
magatuga sang mga kundisyon nga paborable sa armadong
rebolusyon.
Ang palaabuton nga gubyerno magaserbi nga bag-o nga
tagadumala sang kliyenteng-estado sang US. Pagaatubangon
sini ang sitwasyon sang nagaigting nga operasyon sang
militar sang US sa East kag Southeast Asia bilang kabahin
sang mga pagtinguha nga ikahon kag sulsulan ang China; kag
para paigtingon ang brutal nga kontra-insurhensya nga mga
operasyon nga nagagamit sa mga sarplas nga armas sang US.
Pagaatubangon man sini ang nagapaigting nga pagtinguha
sang China nga siguruhon ang iya nga pang-ekonomya kag
geopulitikal nga interes kag ang pagduso sini nga ieksport
ang iya sobra nga kapital (sa porma sang pautang) kag
maghugakom sang hilaw nga materyales halin sa mga
atrasado nga pungsod pareho sang Pilipinas.
Ano ang matabo kon si Marcos Jr. ang magdaog sa
palaabuton nga eleksyon?
Para sa mga Marcos, ang pagbalik sa Malacañang isa ka
oportunidad para baliskaron ang husga sang kasaysayan,
labi nga takpan ang mga abuso kag korapsyon sa idalom
sang layi militar ni Marcos, kag bawion kag labi nga
padakuon ang ginhugakom nila nga manggad. Mapabalik
nila ang ila nga mga kroni, bawion ang ila ginkawat-ngamanggad halin sa kontrol sang gubyerno, magtalana sang
bag-o nga mga huwes sa korte para ibasura ang mga kaso
sang korapsyon, kag siyempre, maksimisahon ang bag-o nga
mga oprtunidad para maghugakom sang gahum kag
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manggad. Magasingki ang pagbaton sang suhol kag pagbulsa
sang pondo halin sa mga proyektong imprastruktura. Tanan
mahimo nga matabo sa idalom sang “paghiliusa,” “pagmove-on” kag labing makapang-insulto, “anti-korapsyon.”
Pareho ni Duterte, magagamit si Marcos Jr. sang populista
nga retorika kag pasista nga pagpamigos sa tabon sang “war
on terror” kag pagagamiton ang Anti-Terror Law batuk sa
pumuluyo kag oposisyon pangpulitika kag ipabilin nga wala
sang gahum ang pumuluyo. Pagaunahon niya ang pagpaligon sang katampad sang militar kag pulis para siguruhon ang
iya nga paghari kag gamiton ang armadong ahente sang
estado para pahipuson ang mga kritiko.
Sigurado nga labi nga buhion sang isa ka pangulo nga
Marcos Jr. ang malapad nga anti-pasista kag anti-tiraniya
nga nagahiliugyong prente. Liwat sini nga hatagan-kusog
ang panawagan para sa hustisya sa pila ka napulo ka libo
nga biktima sang pagpang-abuso, masaker, tortyur,
pagpatay, pangpulitika nga detensyon kag labing mapintas
nga paglapas sa tawhanong kinamatarung sang mga militar
kag pulis sa idalom sang 14 ka tuig nga diktadurya ni
Marcos. Ang pagkapangulo ni Marcos Jr. magaserbi nga
maathag nga pamatuod sa kinahanglanon kag kahustuhan
sang paglunsar sang armadong paghimakas.
Dapat padayunon sang kahublagan anti-tiraniya nga
pabaskugon kag palaparon ang kaugalingon. Dapat sini nga
padayunon ang kampanya para kontrahon ang lapnagon nga
disimpormasyon nga igasulong sang mga Marcos. Ang mga
progresibo kag demokratikong pwersa dapat maglunsar
sang rebolusyon nga kontra-kultura batuk sa nagaluntad nga
gawi-pyudal kag gawi-ulipon nga kabangdanan nga mahimo
nga magpalapta sang mga kabutigan ang mga Marcos.

- 29 -

Ano ang matabo kon si Leni Robredo ang magdaug sa
palaabuton nga eleksyon?
Pagaatubangon sang isang pangulo nga si Robredo ang
malapad nga demokratikong demanda nga akusaron si
Duterte kag tanan nga iya alipures sa tuman kadamo nga
krimen sini sa paltik nga “gera kontra droga” kag brutal nga
kampanya nga kontra-insurhensya. Pagaatubangon niya ang
demanda sang banwa nga ipakulong si Duterte.
Ang kahublagan anti-tiraniya kag demokratiko nga
nakapabaskog sa nagligad nga mga bulan sa kampanya ni
Robredo mahimo nga mag-insister sa iya gubyerno nga
maghimo sang gilayon nga mga tikang para hilwayon ang
mga bilanggong pulitikal, tapuson ang polisiya sang militar
nga pagpang-imbestigar, red-tagging kag pag-akusar sa mga
patriyotiko kag demokratikong pwersa, para tapuson ang
kampanya sang aerial bombing kag isulong ang negosasyon
pangkalinungan.
Sa dalagan sang kampanya, nangako si Robredo sa mga
mamumugon, kag iban pang mga grupo nga nagatiglawas sa
pigos kag nagaantus nga mga sektor. Sa atubang sang
malubha nga krisis sa ekonomya, kinahanglanon nga iya
sabton ang demanda sang pumuluyo para sa mga polisiya
nga magahatag sang gilayon nga kasulhayan, lakip ang
pagpataas sang sweldo, pagrolbak sa presyo sang petrolyo,
libre nga pangpubliko nga ikaayong lawas, dugang nga
badyet sa edukasyon, kag pagtapos sa lapnagon nga
ismagling kag pagtinambak sang sarplas nga mga produkto
nga agrikultural, pagbuhin sa buhis kag iban pa.
Kadungan sini, ginalauman man siya nga maghimo sang
kongkreto nga aksyon para ipatuman ang iya mga pangako
nga pangapinan ang soberanya sang pungsod sa West
Philippine Sea kag proteksyunan ang kinamatarung sang
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mangingisda nga Pilipino sa atubang sang pagpasilabot sang
China, kag kadungan sini, sabton ang panawagan nga
ibasura ang Mutual Defense Treaty kag iban pa nga indi
patas nga kasugtanan militar sa US nga nagapahanugot sa US
nga maglunsar sang interbensyon militar kag gamiton ang
pungsod bilang daku nga base militar sang US para
magpusisyon sang tropa kag armas.
Sa pihak nga bahin, ginakinahanglan nga atubangon ni
Robredo ang posibilidad sang isa ka senado kag kongreso
nga ara sa mayorya nga kontrol ni Duterte. Posible nga
pamatukan man sang AFP kag NTF- Elcac ang anuman nga
pagbag-o sa kampanyang aerial bombing kag sa mapiguson
nga kontra-insurhensya nga mga operasyon sini. Indi man
kilala si Robredo sa pagpamatuk sa mga polisiya nga
neoliberal nga nagapaluya sa lokal nga ekonomya kag
nagdulot sang tuman nga pagpaantus sa pumuluyo.
Ano ang mangin mga tulungdan sang Partido kag sang
rebolusyonaryong hublag sa idalom sang bag-o nga
gubyerno?
Anuman ang resulta sang eleksyon sa pagka-pangulo sa
Mayo 9, dapat padayon nga isulong sang Partido ang
rebolusyonaryong paghimakas sang pumuluyo. Dapat ini
nga magpursiger sa pagpabaskog sa kaugalingon kag tanan
nga rebolusyonaryong pwersa. Dapat ini nga magpadayon sa
pagpamuno kag pagpabaskog sa Bagong Hukbong Bayan kag
paglunsar, pagpataas kag pagpalapad sang rebolusyonaryo
nga armadong paghimakas. Dapat labi nga dugangan kag
pabaskugon ang mga organo sang gahum pangpulitika sa
kaumhan, pabaskugon kag padamuon ang mga sanga sang
Partido lunsay sa mga syudad kag kaumhan, pabaskugon
ang tago nga mga organisasyong masa kag ang National
Democratic Front of the Philippines, pabaskugon ang
pagpamuno sini sa demokratiko nga paghimakas sang
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banwa sa mga syudad, kag iban pang importante nga mga
tulungdan nga ginsaad sang Komite Sentral sa mensahe sini
sadtong Marso 29 kag Disyembre 26.
Sa ubay sang mga pangmalawigan kag sa malip-ot nga
palaabuton nga tulungdan sa pagpasulong sang
demokratikong rebolusyon sang banwa, pagaatubangon
sang Partido ang partikular nga sitwasyon matapos ang
Mayo 9 base sa pagbadbad sang mga hitabo. #

Mga inaasahan kaugnay ng Mayo 9 eleksyon
Mayo 4, 2022
Ilang araw na lamang ang natitira, at nakatuon ang atensyon
ng mamamayang Pilipino sa eleksyon sa pagkapangulo sa
Mayo 9. Para magbigay ng kalinawan sa sagunson ng mga
pangyayari at maigting na labanan sa propaganda,
kinapanayam ng Ang Bayan si Marco Valbuena, ang punong
upisyal sa impormasyon ng PKP para magbigay ng pagsusuri
sa sitwasyon at mga inaasahan kaugnay nito.
Paano mo ilalarawan ang eleksyong 2022?
Naging isang napakahalagang larangan ang eleksyon sa
Mayo 9 sa paglaban sa pagpapanatili ng tiraniya ni Duterte
at mga tangkang panunumbalik sa kapangyarihan ng
pamilyang Marcos. Ang pinakamakabuluhan ay ang paglago
ng kilusang anti-Marcos at anti-Duterte na nakapalibot sa
kampanya ni Bise Presidente Leni Robredo. Ang halos gabigabing pangmasang demonstrasyon na nilalahukan ng
ilandaang libong mamamayan sa iba’t ibang bahagi ng bansa
ay nagbigay-hugis sa galit ng mamamayang Pilipino laban sa
tiranikong rehimeng Duterte.
Mula naman sa mas estratehiko at rebolusyonaryong
pagtanaw, ang paparating na eleksyon sa pagkapangulo,
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higit sa lahat, ay paligsahan ng mga nagriribalang paksyon
ng naghaharing mga uri para piliin ang susunod na pinuno
ng estadong neo-kolonyal at tagapangasiwa ng nagnanaknak
na sistemang malakolonyal at malapyudal. Tulad sa
nakaraan, ang eleksyon ay isang pseudo-demokratiko na
pampulitikang proseso kung saan yaon lamang kabilang o
kinatawan ng maperang naghaharing uri ang maaaring
magkaroon ng makabuluhang pagkakataon na mahalal.
Ano sa palagay mo ang magiging resulta ng paparating na
eleksyon?
Dapat nating isaalang-alang, una sa lahat, na simula nang
gamitin ang automated election system (AES) noong 2010,
ang eleksyon sa Pilipinas ay pangunahing itinatakda ng
naghaharing pangkat na kumokontrol sa Comelec at sa
sistemang elektoral. Ang pandaraya sa eleksyon (dagdagbawas ng boto) ay naging usapin na lamang ng pagpoprograma sa mga makina at kompyuter na pambilang at
pang-canvass. Kokombinasyon pa nito ang pre-shading (o
pagmamarka) nang mga balota kapalit ng pera sa mga
botante. Naging mas laganap ang pandaraya pero mas
mahirap nang hulihin sa ilalim ng AES dahil pinagkaitan nito
ang taumbayan ng kakayahan bilangin ang kanilang mga
boto, pagkumparahin ang mga resulta, at tukuyin kung ang
pagtatala ay tunay na sinasalamin ang kanilang mga boto.
Sinasabi mo bang dahil kontrolado ni Duterte ang AES, si
Ferdinand Marcos Jr. ang maidedeklarang panalo sa
eleksyon sa Mayo 9?
Talagang pabor ang AES kay Marcos Jr. dahil nasa likod niya
si Duterte. Peke naman ang paulit-ulit na deklarasyon ni
Duterte na wala siyang kikilingan kanidadato sa
pagkapangulo. Paanong magiging nyutral si Duterte gayong
ang kanyang anak na babae ay katambal sa pagtakbo ni
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Marcos Jr., na kamakailan ay nakipag-usap pa siya kay
Marcos sa Malacañang, at na ang kanyang partido at
pinakamalalapit na alipores ay lantad na nangangampanya
para kay Marcos? Pinalalabas ni Duterte na wala siyang
kinikilingan para hindi siya maparatangan nandaya para kay
Marcos. Pagkukunwari rin ang kamakailang mga
pagpapahayag ni Marcos ng pangambang siya’y dadayain
samantalang ang katotohana’y siya at ang mga Duterte ang
nasa katayuan para magsagawa ng pandaraya sa
pamamagitan ng AES.
Syempre, hindi paniguro ang pre-shading ng mga balota at
pagdagdag-bawas ng boto sa pamamagitan ng AES. Hindi ito
pwedeng gawin na nang lampas sa kung ano ang may
kredibilidad o kapani-paniwala. Kung mamanipulahin ni
Duterte ang AES para manalo si Isko Moreno o Norberto
Gonzales, ang resulta ng eleksyon ay lantarang itatakwil ng
mamamayan. Ito ang rason kung bakit todo-buhos ang
kampo ng mga Duterte-Marcos para lumikha ng huwad na
imahe ng di na maaabot na kalamangan sa ibang mga
kandidato para ikundisyon ang isip ng mga Pilipino na
ipatanggap ang resulta ng dinayang eleksyon pabor kay
Marcos.
Ipinakita ng sarbey kamakailan ng Pulse Asia na lamang si
Marcos kay Robredo, 56% sa 23%. Hindi ba ito patunay na
lamang na lamang si Marcos?
Ang mga sarbey sa eleksyon, laluna kung iisa ang gumagawa,
ay bahagi ng pagmamanipula sa pananaw ng taumbayan at
pagkukundisyon sa kanilang isip. Ang paniniwalang ang mga
sarbey ng Pulse Asia ay walang bahid ng inters sa pulitika o
pinansya ay pagkawalang-muwang sa pulitika.
Sinira ng Pulse Asia ang sarili nito sa kamakailang hindi
kapani-paniwalang sarbey na nagpapakitang halos walang
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pagbabago sa mga numero sa kabila ng malinaw na paglobo
ng suporta para kay Robredo na kinatangian ng malalaking
demonstrasyon sa buong bansa simula maagang bahagi ng
Marso. Ang pagkukundisyon nito sa isip ngayong eleksyon
ay ibayong nalantad nang ang tagapagsalita nito ay
nanindigang “wala nang magiging sorpresa” at na ang
resulta ng eleksyon ay sasalamin sa sarbey nito noong Abril
16-21. Isinantabi nila ang kritisismo ng mga estadistiko at
sinabing mayroong silang “ibang mga pamamaraan.”
Sa kamakailang sarbey ng Pulse Asia, masasabi mo bang
hindi na mapipigilan at magiging kapani-paniwala ang
pagkapanalo ni Marcos, kahit mayroong dagdag-bawas ng
boto?
Hindi, maling sabihin na di na mapipigilang manalo si
Marcos. Ang mga sarbey ay bahagi lamang ng labanan sa
pampublikong pananaw. Ang totoo, kathang-isip lamang ang
sinasabing hindi na malalampasan si Marcos, tulad ng
ipinamamalas ng paglaki ng malawak na kilusang masa na
determinadong biguin ang tiraniya ni Duterte at iskema ni
Marcos na makapanumbalik sa kapangyarihan. Sa
malalaking demonstrasyong tuluy-tuloy na nilalahukan ng
ilandaang libo hanggang kalahating milyong mamamayan,
ang mamamayang Pilipino at kanilang malapad na kilusang
anti-tiranya ay nananalig na kakayanin nilang talunin si
Marcos sa eleksyon.
Ano pa ang ibang salik na magtatakda ng kalalabasan ng
eleksyon?
Ang paghuhubog ng pananaw, pagkundisyon sa isipan at
pandaraya ay mahahalagang salik, ngunit mayroon pang
mga mas makapangyarihang panlabas na salik. Partikular na
mahalaga, laluna sa eleksyong 2022, ay kung paanong
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maglalaro ng chess ang US at China para protektahan ang
kanilang estratehikong mga interes sa bansa.
Sa isang banda, habang inuugnayan ng US ang lahat ng
paksyon ng naghaharing uri, malamang na mas gusto nito na
ang susunod na pinuno kanyang kliyenteng-estado ay hindi
makikipaglaro kay Xi Jinping tulad ng ginawa ni Duterte
para itulak ang kanyang burukrata-kapitalistang mga
interes. Sa ugnayan nito sa mga lokal na grupo sa negosyo at
partidong pampultika, gayundin sa militar at pulis, maaaring
lumikha ang US ng mga kundisyong pabor dito. Sino nga ba
ang nasa likod ng pag-atras ng pahayag ng dalawang susing
saksi laban kay Sen. Leila de Lima na mistulang nagsasabi
kay Duterte at kanyang grupo na hawak nila ang alas laban
sa kanila?
Sa kabilang banda, sa kagustuhang magkaroon ng
pagpapatuloy ng dalawahang pagpapakatuta ni Duterte,
maaari ding pagalawin ng China ang mga pyesa nito sa
hanay ng kinakaibigan nitong mga makapangyarihang
burukrata-kapitalista at mga upisyal militar at pulis.
Ano ang dapat gawin ng malapad na kilusang anti-tiranya
bago at matapos ang eleksyon?
Sa darating na mga araw, dapat magpakita ng lakas ang
kilusang anti-tiranya laban sa tambalang Marcos-Duterte sa
pamamagitan ng paglulunsad ng mga martsa sa buong bansa
at mga lakas-milyong pang-masang demonstrasyon. Kung
magtatagumpay sila at si Robredo sa pagpapakilos ng higit
isang milyong mamamayan sa kanyang miting de avance,
maaari nilang maipakita na si Robredo ang talagang
nangungunang kandidato.
Dapat isustine ng kilusang anti-tiranya ang kanilang mga
pagkilos at mga magdamagang vigil mula Mayo 9 para
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mahigpit na bantayan ang pagkambas ng boto at maging
mapagbantay sa lahat at kahit anong senyales ng pandaraya.
Talagang hindi ito madaling gawin sa ilalim ng AES at sa
harap ng absolutong kontrol ni Duterte sa Comelec.
Magkakaroon ba ng pag-aalsang masa sakaling manalo si
Marcos tulad nang nangyari noong 1986?
Ang pagkapanalo ni Marcos sa pamamagitan ng dekompyuter na dagdag-bawas ng boto ay tiyak lilikha ng mga
kundisyon para sa malawakang mga protestang
demonstrasyon, tulad na sinindihan ng malawakang
pandaraya noong Pebrero 7, 1986 pabor sa diktador na si
Marcos ang mga pangyayaring humantong sa pag-aalsang
EDSA. Gayunpaman, magiging mekanikal kung
ipagpapalagay na kusang uulit ang nagdaang
makasaysayang mga pangyayari. Natuto na rin sa nakaraan
ang naghaharing mga reaksyunaryo.
Noong 1986, maaari lamang makapandaya si Marcos sa
pamamagitan ng garapalang manwal na pagbabago sa
resulta ng bilangan na nagtulak sa mga empleyado ng
Comelec na maramihang mag-walk out. Ngayon, sa ilalim ng
AES, maaaring maisagawa ang pandaraya ng maliit na grupo
ng mga programmer, kaya mas epektibong maitatago ang
anumang anomalya. Alam ni Duterte na kailangan niyang
itago ang lahat ng ebidensya ng pandaraya para tanggalahan
ng kakayahan o pagkaitan ng ligal na batayan ang
pampulitikang oposisyon at pwersang anti-tiranya. Ang mga
itinalaga niya sa Comelec ay dapat lubos ang katapatan sa
kanya.
Batid na batid ni Duterte kung paanong kahit anong
pahiwatig ng pandaraya sa eleksyon o anomalya ay
maaaring makapagsindi sa galit ng mamamayan at magudyok sa kanila na maglunsad ng malalaking
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demonstrasyon. Kung mangyayari ito sa kabila ng lahat ng
kanyang pagsisikap, hindi kagulat-gulat kung babaling si
Duterte sa mga operasyong false-flag, sisihin ang
“komunistang panggugulo” at atakehin ang oposisyon at ang
malapad na kilusang anti-tiranya sa pamamagitan ng pagaresto sa mga susing lider, kalahok at taga-suporta ng
oposisyon sa pulitika, at tiyakin ang transisyon at paglilipat
ng kapanagyarihan sa kanyang piniling tagahalili sa Hunyo.
Ano ang mga inaasahan sa ilalim ng susunod na gubyerno?
Si Marcos man o si Robredo ang maupo sa kapangyarihan,
hindi inaasahan ng Partido na magkakaroon ng
pundamental na pagbabago sa sistema sa ekonomya ng
bansa na siyang base ng buong malakolonyal at malapyudal
na sistema. Ibig sabihin nito, ang naghaharing mga pangekonomyang uri ng malalaking burgesyang kmprador, o ang
malalaking kapitalistang nakikipagsabwatan sa dayuhang
monopolyong kapitalista, at malalaking panginoong
maylupa, ay mananatiling nasa tuktok ng panlipunang
tatsulok ng Pilipinas.
Gayunpaman, haharapin ng susunod na rehimen ang
papalubhang krisis sa harap ng nagtatagal na internasyunal
na krisis na nagdidiin sa ekonomoya ng bansa na
nakasalalay sa pag-iimport at pagngungutang at nakatuon sa
pag-eeksport. Ipepresyur ito ng dayuhang mga bangko at
mga kumpanyang multinasyunal para magpatupad ng mas
maraming patakarang neoliberal para may maipambayad sa
₱12 trilyong dayuhang utang ng bansa, lalo pang mangutang,
hilahin pababa ang sahod ng mga manggagawa, tanggalin
ang lahat ng nalalabing resktriksyon para dambungin at
magkamal ang yamang-mineral at iba pang rekurso ng
bansa, at ibayong buksan ang ekonomya sa pagtatambak ng
labis na mga produktong agrikultural at iba pang kalakal.
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Sa harap ng lumulubhang krisis sosyo-ekonomiko, ang
malapad na masa ng mamamayang naghihirap ay higit
lalong magiging balisa at hihingin ang kagyat na mga
patakaran tulad ng sapat na dagdag-sahod at mga patakaran
ng estado para ibaba ang presyo ng petrolyo, pagkain at iba
pang bilihin para kagyat na iangat ang kalagayan ng
mamamayan, at kagyat na mga hakbangin para tugunan ang
pandemya laluna sa harap ng panibagong mga banta ng
bagong pagdami ng impeksyon ng Covid-19. Ang bwelo ng
kilusang anti-Marcos at anti-Duterte sa nagdaang mga
buwan ay madadala lampas pa sa eleksyon sa anyo ng mas
maraming protestang masa na nagdadala ng kagyat na mga
kahingian ng bayan. Ang krisis panlipunan, ekonomiko at
pampulitika ay tiyak na lulubha sa darating na mga taon at
patuloy na lilikha ng mga kundisyonng paborable sa
armadong rebolusyon.
Ang paparating na gubyerno ay magsisilbing bagong
tagapangasiwa ng kliyenteng-estado ng US. Haharapin nito
ang sitwasyon ng papaigting na operasyong militar ng US sa
East at Southeast Asia bilang bahagi ng mga pagsisikap na
ikahon at sulsulan ang China; at para paigtingin ang brutal
na kontrainsurhensyang mga operasyon na gumagamit sa
mga sobrang armas ng US. Kahaharapin din nito ang
papaigting na pagsisikap ng China na tiyakin ang kanyang
pang-ekonomya at geopulitikal na interes at ang pagtulak
nitong ieksport ang kanyang labis na kapital (sa porma ng
pautang) at kumamkam ng hilaw na materyales mula sa mga
atrasadong bansa tulad ng Pilipinas.
Anong mangyayari kung si Marcos Jr. ang mananalo sa
darting na eleksyon?
Para sa mga Marcos, ang pagbabalik sa Malacañang ay isang
oportunidad para baligtarin ang hatol ng kasaysayan,
ibayong pagtakpan ang mga abuso at korapsyon sa ilalim ng
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batas militar ni Marcos, at bawiin at lalong palakihin ang
kinamal nilang yaman. Maipanunumbalik nila ang kanilang
mga kroni, bawiin ang kanilang nakaw-na-yaman mula sa
kontrol ng gubyerno, magtalaga ng bagong mga huwes sa
korte para ibasura ang mga kaso ng korapsyon, at siyempre,
maksimisahin ang bagong mga oportunidad para magkamal
ng kapangyarihan at yaman. Iigting ang pagtanggap ng suhol
at pagbubulsa ng pondo mula sa mga proyektong
imprastruktura. Lahat ay malamang gagawin sa ilalim na
“pagkakaisa,” “pag-move on” at pinakamapanuya, “antikorapsyon.”
Tulad ni Duterte, gagamit si Marcos Jr. ng populistang
retorika at pasistang panunupil sa tabing ng “war on terror”
at gagamitin ang Anti-Terror Law laban sa mamamayan at
oposisyong pampulitika at pananatilihing walang
kapangyarihan ang mamamayan. Uunahin niya ang
pagpapalakas ng katapatan ng militar at pulis para tiyakin
ang kanyang paghahari at gamitin ang armadong ahente ng
estado para patahimikin ang mga kritiko.
Tiyak na lalong bubuhayin ng isang pangulong Marcos
Jr. ang malapad na anti-pasista at anti-tiraniyang
nagkakaisang prente. Muli nitong bibigyang-lakas ang
panawagan para sa hustisya para sa ilampung libong
biktima ng pang-aabuso, masaker, tortyur, pagpaslang,
pampulitikang detensyon at lubhang malulupit na paglabag
sa karapatang tao ng mga militar at pulis sa ilalim ng 14 na
taong diktadura ni Marcos. Ang pagkapangulo ni Marcos
Jr. ay magsisilbing malinaw na patunay sa pangangailangan
at kawastuhan ng paglulunsad ng armadong pakikibaka.
Dapat ipagpatuloy ng kilusang anti-tiranya na palakasin at
palaparin ang sarili. Dapat nitong ipagpatuloy ang kampanya
para kontrahin ang malawakang disimpormasyong
isinusulong ng mga Marcos. Ang mga progresibo at
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demokratikong pwersa ay dapat maglunsad ng rebolusyong
kontra-kulturang laban sa umiiral na asal pyudal at asal
alipin na dahilan na nagagawang magpakalat ng mga
kasinungalingan ang mga Marcos.
Anong mangyayari kung si Leni Robredo ang manalo sa
darating na eleksyon?
Haharapin ng isang pangulong Robredo ang malapad na
demokratikong kahingian na isakdal si Duterte at lahat ng
kanyang alipures sa napakaraming krimen nito sa huwad na
“gera kontra droga” at brutal nga kampanyang kontrainsurhensya. Kahaharapin niya ang kahingian ng bayan na
ipakulong si Duterte.
Ang kilusang anti-tiranya at demokratiko na nakapagpalakas
sa nagdaang mga buwan sa kampanya ni Robredo ay
malamang maggigiit sa kanyang gubyerno na magsagawa ng
kagyat na mga hakbang para palayain ang mga bilanggong
pulitikal, wakasan ang patakaran ng militar ng pang-uusig,
red-tagging at pagparatang na terorista sa mga patriyotiko
at demokratikong pwersa, para wakasan ang kampanya ng
aerial bombing, at isulong ang negosasyong
pangkapayapaan.
Sa takbo ng kanyang kampanya, nangako si Robredo sa mga
manggagawa, at iba pang mga grupong kumakatawan sa api
at naghihirap na mga sektor. Sa harap ng malubhang krisis
sa ekonomya, kakailanganin niyang tugunan ang kahingian
ng mamamayan para sa mga patakarang magbibigay ng
kagyat na kaluwagan, kabilang ang pagtataas ng sahod,
pagrolbak sa presyo ng petrolyo, libreng pampublikong
kalusugan, dagdag na badyet sa edukasyon, at pagwawakas
sa laganap na ismagling at pagtatambak ng labis na mga
agrikulturang produkto, pagbabawas sa buwis at iba pa.
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Kasabay nito, inaasahan din siyang magsagawa ng
kongkretong aksyon para isakatuparan ang kanyang mga
pangako na depensahan ang soberanya ng bansa sa West
Philippine Sea at protektahan ang karapatan ng
mangingisdang Pilipino sa harap ng panghihimasok ng
China, at kasabay nito, tugunan ang panawagang ibasura ang
Mutual Defense Treaty at iba pang hindi patas na
kasunduang miulitar sa US na nagpapahintulot sa US na
maglunsad ng interbensyong militar at gamitin ang bansa
bilang malaking base militar ng US para magpusisyon ng
tropa at armas.
Sa kabilang banda, kakailanganing harapin ni Robredo ang
posibilidad ng isang senado at kongreso nasa mayoryang
kontrol ni Duterte. Malamang na tututulan rin ng AFP at
NTF-Elcac ang anumang pagbabago sa kampanyang aerial
bombing at sa mapang-aping kontra-insurhensyang mga
operasyon nito. Hindi rin kilala si Robredo sa pagtutol sa
mga patakarang neoliberal na nagpahina sa lokal na
ekonomya at nagdulot ng lubhang paghihirap sa
mamamayan.
Ano ang magiging mga tungkulin ng Partido at
rebolusyonaryong kilusan sa ilalim ng bagong gubyerno?
Anuman ang kalalabasan ng eleksyon sa pagkapangulo sa
Mayo 9, dapat patuloy na isulong ng Partido ang
rebolusyonaryong pakikibaka ng mamamayan. Dapat itong
magpunyagi sa pagpapalakas ng sarili at lahat ng
rebolusyonaryong pwersa. Dapat itong magpatuloy sa
pamumuno at pagpapalakas sa Bagong Hukbong Bayan at
paglulunsad, pagtataas at pagpapalawak ng
rebolusyonaryong armadong pakikibaka. Dapat ibayong
dagdagan at palakasin ang mga organo ng kapangyarihang
pampulitika sa kanayunan, palakasin at paramihin ang mga
sangay ng Partido kapwa sa mga syudad at kanayunan,
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palakasin ang lihim na mga organisasyong masa at ang
National Democratic Front of the Philippines, palakasin ang
pamumuno nito sa demokratikong pakikibakang bayan sa
mga syudad, at iba pang importanteng mga tungkuling
isinaad ng Komite Sentral sa mensahe nito noong Marso 29
at Disyembre 26.
Sa gabay ng mga pangmatagalan at di malayong hinaharap
na tungkulin sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong
bayan, haharapin ng Partido ang partikular na sitwasyon
matapos ang Mayo 9 batay sa pagbukadkad ng mga
pangyayari.

Mga posibleng mahitabo kalabot sa eleksyon sa
Mayo 9
Mayo 4, 2022
Karong pipila ka adlaw na lang ang nahabilin, ang atensyon
sa katawhang Pilipino nakatutok sa eleksyong presidensyal
sa Mayo 9. Aron mahatagag katin-awan ang daghang mga
panghitabo ug grabeng gubat propaganda, giinterbyu sa Ang
Bayan ang Chief Information Officer sa Partido Komunista
ng Pilipinas nga si Marco L. Valbuena aron mahatagan og
panukiduki sa sitwasyon ug posible pang mga panghitabo.
Unsa ang imong paghulagway sa eleksyong 2022?
Ang eleksyon sa Mayo 9 nahimong mahinungdanong natad
sa pagbatok sa pagpadayon sa tiranya ni Duterte ug mga
pagsulay nga ibalik sa poder ang pamilyang Marcos. Ang
labing mahinungdanong kalamboan mao ang pag-ulbo sa
anti-Marcos ug anti-Duterte nga kalihukan nga lakip sa
kampanya ni Bise-Presidente Leni Robredo. Ang halos kada
gabii nga mga dinagkung demonstrasyon sa masa nga
gisalmutan sa gatusan ka libong katawhan sa lain-laing
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bahin sa nasud nagsilbing porma sa kasuko sa katawhang
Pilipino batok sa bangis nga rehimeng Duterte.
Gikan sa mas estratehiko ug rebolusyonaryong panglantaw,
ang umalabot nga eleksyon sa pagka-presidente maoy nagunang gilantugian tali sa magkaatbang nga paksyon sa
nagharing hut-ong aron pilion ang sunod nga hepe sa neokolonyal nga estado ug tagdumala sa dunot nga
semikolonyal ug semipyudal nga sistema. Sama sa nangagi,
ang eleksyon usa ka pseudo-demokratikong pulitikanhong
ehersisyo diin ang mga myembro o representante lamang sa
kwartahan nga nagharing hut-ong ang adunay dakung
puruhan nga mapili.
Sa imong hunahuna, unsa kaha ang mahimong resulta sa
umalabot nga eleksyon?
Angay natong tagdon, una sa tanan, ang kamatuoran nga
sukad nga gigamit ang automated election system (AES)
niadtong 2010, ang resulta sa piniliay sa Pilipinas nag-unang
gitakda sa nagharing pundok nga mikontrol sa Comelec ug
sa electoral system. Ang pagpanglimbong sa eleksyon
(dugang-kibhang sa mga boto) nahimong yanong butang sa
pagprograma sa mga makina o kompyuter sa pag-ihap ug
pag-canvass. Kakumbina niini ang pre-shading sa mga balota
nga adunay cash incentive sa mga botante. Ang
pagpanglimbong nahimong mas kaylap apan mas lisud nga
makit-an ubos sa AES tungod kay walay paagi ang katawhan
nga ihapon ang ilang boto, i-crosscheck (o itandi) ang mga
resulta ug siguruhon kung tinuod nga nagpakita sa ilang mga
boto ang canvassing.
Buut ba nimong ipasabot nga tungod kontrolado ni Duterte
ang AES, mamahimong modaug sa eleksyon sa Mayo 9 si
Ferdinand Marcos Jr.?
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Sa pagkatinuod, ang AES nakapabor kang Marcos Jr kay naa
sa iyang panig si Duterte. Ang balikbalik nga deklarasyon ni
Duterte nga magpabilin siyang nyutral kalabot sa lumba sa
pagka-presidente usa ka bakak. Unsaon mahimong nyutral si
Duterte nga midagan man gani ang iyang anak nga babaye
ka-tandem si Marcos Jr., nga bag-o lang nakigkita siya kang
Marcos sa Malacañang, sa dihang gibasura sa iyang mga
tinuboy sa Comelec ang disqualification case batok kang
Marcos, ug kung asa ang iyang partido ug labing suod nga
mga alipures dayag nga nangampanya kang Marcos? Si
Duterte nagpakaarun-ingnong nyutralidad aron lang
malikayan ang mga akusasyon sa pagpanglimbong sa
eleksyon pabor kang Marcos. Ang bag-ong mga pamahayag
ni Marcos nga nagpasidaan sa pagpanglimbong batok kaniya
usa ka pakanaa aron ituis ang kamatuoran nga siya ug ang
mga Duterte ang anaa sa posisyon nga makahimog
pagpanglimbong pinaagi sa AES.
Siyempre, ang pre-shaded nga mga balota, pagdugangkibhang sa mga boto pinaagi sa AES adunay limitasyon. Dili
nila pwede palabwan kung unsay katuohan o kasaligan.
Kung imaniobra ni Duterte ang AES aron modaog si Isko
Moreno o Norberto Gonzales, ang resulta sa eleksyon hingpit
nga isalikway sa katawhan. Mao ni ang rason nganong dugay
nang nagbubo og pundo ang kampo ni Duterte-Marcos aron
mugnaon ang sayop nga hulagway nga dili na pwedeng
mabuntog ang ilang “pagpanguna” sa ubang mga kandidato
aron makondisyon ang huna-huna sa katawhan nga dawaton
ang gilimbongan nga piniliay nga pabor kang Marcos.
Ang bag-ong survey sa Pulse Asia nagpakita nga si Marcos
nag-una kang Robredo sa 56% ngadto sa 23%. Dili ba kini
pruweba nga nag-una si Marcos?
Ang mga survey sa eleksyon, labi na kung gihimo sa usa lang
ka entidad, kabahin sa pagmaniobra sa mga pagpanglingla
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ug pagkondisyon sa hunahuna sa katawhan. Ang pagtuo nga
ang mga survey sa Pulse Asia wala mahugawi sa
politikanhon o pinansyal nga mga interes kulang sa kahibalo
sa kinaiya sa pulitika.
Niining miagi lang, gisabotahe sa Pulse Asia ang kaugalingon
pinaagi sa pinakaulahing dili katuuhang sarbey nga
nagpakita nga halos walay pagbag-o sa mga numero bisan
tin-aw ang pagbwelo sa suporta alang kang Robredo nga
makita sa dagkung mga demonstrasyon sa tibuok nasud
sukad sa sayong bahin sa Marso. Ang papel niini sa
pagkundisyon sa hunahuna sa panahon sa eleksyon labing
nabutyag sa dihang ang tigpamaba niini nagduso nga “wala
nay makakurat nga panghitabo” ug ang resulta sa eleksyon
gipakita na sa Abril 16-21 nga sarbey niini. Gisalikway nila
ang pagsaway sa mga eksperto sa estadistika sa
pangatarungang aduna silay “lainlaing mga pamaagi.”
Subay sa bag-ong survey sa Pulse Asia, makaingon ka ba nga
ang kadaugan ni Marcos dili kalikayan ug mahimong
katuuhan, bisan pa adunay dugang-kibhang sa boto?
Dili, ang kadaugan ni Marcos dili “sigurado na.” Ang mga
sarbey kabahin lamang sa gyera aron linglahon ang publiko.
Ang gituuhang dili mabuntog nga pagpanguna ni Marcos, sa
pagkatinuod, usa ka tumotumo sama sa gipakita sa
pagsulbong sa halapad nga kalihukan sa katawhan nga
determinadong pakyason ang tiraniya ni Duterte ug ang
laraw sa pagbalik ni Marcos sa gahum. Uban sa dagkung mga
demonstrasyon nga makanunayong gisalmutan sa gatusan
ka libo ngadto sa tunga sa milyong katawhan, ang
katawhang Pilipino ug ang ilang halapad nga anti-tiranya
nga kalihukan malaumon nga mapildi nila si Marcos sa
eleksyon.
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Unsa pa ang ubang mga hinungdan nga magdeterminar sa
resulta sa eleksyon?
Ang mga panagna, pagkondisyon sa hunahuna ug
pagpanglimbong mahinungdanong mga paktor, apan aduna
usay kusgan nga mga hinungdan nga nagdula. Partikular nga
importante, ilabina sa 2022 nga eleksyon, mao ang
pagpwestuhanay sa mga imperyalistang gahum nga US ug
China, sama sa duha ka magkaaway nga nagadula og chess,
aron mapanalipdan ang ilang estratehikong interes sa nasud.
Sa usa ka bahin, samtang ang US nagmintinar og mga
sumpay sa tanang paksyon sa nagharing hut-ong, sa tanang
posibilidad, mas gipalabi niini nga ang sunod nga pangulo sa
kliyente-estado niini dili modangop kang Xi Jinping sama sa
gihimo ni Duterte nga nagpadayon sa iyang mga burukrata
kapitalistang interes. Uban sa mga kalambigitan niini sa mga
grupo sa negosyong Pilipino ug mga partidong politikal,
ingon man sa militar ug kapulisan, ang US makamugna og
mga kondisyon nga pabor niini. Kinsa man kuno ang
nagpaluyo sa pagbakwi sa duha ka mga testimonya sa mga
yaweng saksi batok kang Senador Leila de Lima nga daw
nagsulti kang Duterte ug sa iyang mga kauban nga naghupot
sila og ace cards batok kanila?
Sa laing bahin, pwede usab magmaniobra ang China, nga
dugay nang nagpalambo sa relasyon niini sa gamhanang
mga burukratikong kapitalista ug mga upisyal sa militar ug
pulis, aron ipadayon ang dobleng pagpakaitoy nga sama
kang Duterte.
Unsa ang angay buhaton sa lapad nga kalihukan kontra
tiraniya sa dili pa ug pagkahuman sa eleksyon?
Sa mosunod nga mga adlaw, kinahanglang ipakita sa
kalihukan kontra tiraniya batok sa Marcos-Duterte tandem
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ang ilang kusog pinaagi sa paglunsad sa tibuok nasud og
mga martsa ug milyon-milyong kusog nga mga
demonstrasyon sa masa. Kung molampos sila Robredo sa
pagtigum og kapin sa usa ka milyon ka tawo sa iyang miting
de avance, ilang mapamatud-an nga si Robredo, mao gyud
ang tinuod nga madaugong kandidato.
Kinahanglang masustiner sa kalihukan kontra tiraniya ang
ilang mga pangmasang mobilisasyon ug tibuok gabii nga
vigil gikan sa Mayo 9 pataas aron hugot nga bantayan ang
pag-canvas sa mga boto ug magpabiling alerto sa bisan unsa
ug tanang timailhan sa pagpanglimbong. Kini, siyempre, dili
sayon nga matuman ubos sa AES ug sa hingpit nga
pagkontrolar ni Duterte sa Comelec.
Aduna bay pag-alsa nga masa kung modaog si Marcos sama
sa nahitabo niadtong 1986?
Ang kadaugan ni Marcos pinaagi sa automated dugangkibhang sa mga boto siguradong magmugna og mga
kundisyon alang sa dinagkung mga protesta, sama sa
dinagkung pagpanglimbong niadtong Pebrero 7, 1986 pabor
sa diktador nga si Marcos nga mipaulbo sa serye sa mga
panghitabo nga misangput sa pag-alsa sa EDSA. Bisan pa
man, mahimong mekanikal, nga ilhong awtomatikong
masubli ang nangaging mga panghitabo sa kasaysayan.
Mikat-on usab gikan sa nangagi ang mga nagharing
reaksyunaryo.
Niadtong 1986, si Marcos lang ang pwedeng manglimbong
pinaagi sa dayag nga manwal nga pag-usab sa mga resulta sa
canvassing nga nakaaghat sa mga empleyado sa Comelec sa
pag-walk-out sa ilang mga estasyon. Karon, ubos sa AES, ang
pagpanglimbong mahimong himoon sa usa ka gamay nga
grupo sa mga programmer, nga mas epektibong makatago sa
bisan unsang anomalya. Nasayod si Duterte nga kinahanglan
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niyang itago ang tanang ebidensiya sa pagpanglimbong aron
dis-armahan o hikawan sa legal nga basihan ang
pulitikanhong oposisyon ug mga pwersang anti-tiranya. Ang
iyang mga tinuboy sa Comelec kinahanglang lunod-patay
nga nagadapig kaniya.
Sayod kaayo si Duterte mamahimong makapasilag sa
katawhan ug mag-aghat kanila sa paglunsad og dinagkung
demonstrasyon ang unsamang timailhan sa pagpanikas o
anomalya sa eleksyon. Kung mahitabo pa gihapon kini bisan
sa tanan niyang mga paningkamot, lagmit nga modangop si
Duterte sa mga “false flag operation” (mga binuhatan o
operasyong pulitikal o militar nga gihimo sa iyang kampo
pero gibasol sa karibal o kaaway nga grupo), basulon ang
“komunistang pagsamoksamok” ug atakehon ang oposisyon
ug ang halapad nga kalihukang anti-tiranya pinaagi sa
pagdakop sa mga nag-unang lider, partisipante o tigsuporta
sa oposisyon sa pulitika, ug pagsiguro sa transisyon ug
pagbalhin sa gahum ngadto sa iyang gipili nga mopuli sa
Hunyo.
Unsa ang mga dahumon ubos sa sunod nga gubyerno?
Si Marcos o si Robredo man ang mopuli sa gahum, ang
Partido wala magdahum og bisan unsang pundamental nga
kausaban sa sistema sa ekonomiya sa nasud nga maoy
sukaranan sa tibuok semikolonyal ug semipyudal nga
sistema. Buot ipasabot, ang nagharing hut-ong sa ekonomiya
sa dagkung burgesya komprador, nga mga dagkung
kapitalista nga nakigkunsabo sa langyawng monopolyo
kapitalista, ug dagkung agalong yutaan, magpabilin sa
kinaibabwan sa katilingbang Pilipino.
Hinunua, ang mopuli nga rehimen, moatubang sa mga
gidahum nga nagkagrabeng krisis atubangan sa
malungtarong krisis pangkalibutan nga nagpahagba sa
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ekonomiya sa nasud nga nagsalig sa import ug utang ug
nakasentro sa eksport. Mapailalum kini sa pagpamig-ot sa
mga langyawng bangko ug multinasyunal nga kumpanya nga
ipatuman ang mas daghang neoliberal nga mga lakang aron
makamugna og dugang nga kita aron mabayran ang ₱12
trilyon nga langyawng utang, manghulam og dugang salapi,
paubsan ang suhulan sa mga mamumuo, tangtangon ang
tanang nahabiling mga pagdili sa pagkawkaw ug pagpuga sa
minerales ug uban pang mga rekurso sa nasud, ug dugang
nga nag-abli sa ekonomiya sa paghan-ok sa sobrang mga
produkto sa agrikultura ug human-daang mga produkto.
Atubangan sa nagkagrabeng sosyo-ekonomikanhong krisis,
ang lapad nga masa sa naghagong katawhan samot nga
mahigwaos ug kusgang nagaduso alang sa hinanaling mga
lakang sama sa dakung umento sa suhulan ug mga lakang sa
estado sa pagpaubos sa presyo sa gasolina, pagkaon ug uban
pang mga palaliton aron mapataas gilayon ang kahimtang sa
katawhan, ug dinalian nga mga lakang aron maresolba ang
pandemya ilabina atubangan sa mga hulga sa subling
pagkuyanap sa mga impeksyon sa Covid-19. Ang momentum
sa anti-Marcos ug anti-Duterte nga kalihukan sa niaging mga
bulan mopadayon human sa eleksyon sa dagway sa mas
daghang protesta nga nagpataas sa dinalian nga
panginahanglan sa katawhan. Ang katilingbanon,
ekonomikanhon ug pulitikanhong krisis lagmit nga mograbe
sa umalabot nga mga tuig ug magpadayon sa pagmugna og
mga kundisyon nga paborable sa armadong rebolusyon.
Ang sumusunod nga gubyerno magsilbing bag-ong
administrador sa kliyenteng estado sa US. Pagaatubangon
ang kahimtang sa pagpaigting sa mga operasyong militar sa
US sa East ug Southeast Asia isip kabahin sa mga
paningkamot niini nga pugngan ug hagiton ang China; ug
aron pakusgon ang bangis nga mga operasyong kontra- 50 -

insurhensiya nga migamit sa sobrang armas sa US.
Pagaatubangon usab niini ang nagkusog nga paningkamot sa
China aron masiguro ang iyang ekonomikanhon ug
heopulitikanhong interes ug ang duso niining i-eksport ang
sobrang kapital (sa porma sa mga pautang) ug pagkuha sa
mga hilaw nga materyales gikan sa atrasadong mga nasud
sama sa Pilipinas.
Unsa may mahitabo kung modaog si Marcos Jr. sa umalabot
nga piniliay?
Alang sa mga Marcos, ang pagbalik sa Malacañang usa ka
higayon aron tuison ang hukum sa kasaysayan, dugang nga
paphaon ang mga pag-abuso ug korapsyon ubos sa balaod
militar ni Marcos, ug bawion ug padak-on ang ilang bahandi.
Mahimo nilang ipahimutang ang ilang mga kroni, bawion
ang ilang kinawat nga mga katigayunan gikan sa kontrol sa
gubyerno, ipwesto ang bag-ong mga huwes sa korte aron
ipabasura ang mga kaso sa korapsyon, ug syempre,
sakmiton ang bag-ong mga oportunidad sa pagdaku sa
gahum ug bahandi. Mosamot ang pagsuborno ug pagbulsa sa
pundo sa mga proyekto sa imprastraktura. Kining tanan
lagmit mahitabo ubos sa takuban sa “panaghiusa”, “pagmove on”, ug labing kataw-anan, “anti-korapsyon.”
Sama ni Duterte, mogamit si Marcos Jr. sa populistang
retorika ug pasistang pagpanumpo ubos sa takuban sa
“gubat batok sa terorismo” ug gamiton ang Anti-Terror Law
batok sa katawhan ug pulitikanhong oposisyon ug
magpabiling walay gahum ang katawhan. Iyang iprayoridad
ang pagpalig-on sa pagdapig sa militar ug kapulisan kaniya
aron masiguro ang iyang pagmando ug gamiton ang mga
armadong ahente sa estado sa pagpahilum sa mga kritiko.
Ang presidensiya ni Marcos Jr. siguradong mas mopaaghat
sa lapad nga anti-pasista ug anti-tiranya nga nagkahiusang
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prente. Makapakusog kini pag-usab sa mga demanda alang
sa hustisya para sa napuloan ka libong mga biktima sa pagabuso sa militar ug pulis, masaker, tortyur, pagpatay,
pulitikanhong detensyon ug uban pang grabeng paglapas sa
tawhanong katungod ubos sa 14 ka tuig sa diktaduryang
Marcos. Ang pagka-presidente ni Marcos Jr. maoy
magsilbing tin-aw nga pagpamatuod sa panginahanglan ug
pagkamakatarunganon sa paglunsad og armadong
pakigbisog.
Ang kalihukang anti-tiranya kinahanglang padayong
magpalig-on ug magpalapad sa kaugalingon. Kinahanglang
padayon kining mangampanya sa pagsumpo sa kaylap nga
dis-impormasyon nga gipasiugdahan sa mga Marcos. Ang
mga progresibo ug demokratikong pwersa kinahanglang
maglunsad og kontra-kultural nga rebolusyon batok sa
kaylap nga pyudal ug ulipong mentalidad nga nagtugot sa
mga bakak sa mga Marcos nga mokaylap.
Unsa may mahitabo kung si Leni Robredo ang modaog sa
umalabot nga eleksyon?
Kinahanglang atubangon sa usa ka pangulohan ni Robredo
ang halapad nga demokratikong demanda nga papanubagon
si Duterte ug ang tanan niyang mga alipures sa kaylap nga
mga krimen nga nahimo sa dagan sa peke nga “gubat batok
sa droga” ug sa brutal nga kampanya sa kontrainsurhensiya. Iyang atubangon ang pagduso sa katawhan
nga ibalhog si Duterte sa prisohan.
Ang anti-tiranya ug demokratikong kalihukan nga
nakabaton og kusog sa milabayng mga bulan sa kampanya ni
Robredo lagmit nga manghingusog sa iyang gubyerno sa
paghimo gilayon og mga lakang aron buhian ang mga
binilanggong pulitikal, aron tapuson ang palisiya sa militar
sa pagpanglutos, pagpang-red-tag ug pag-akusar nga
- 52 -

terorista sa patriyotiko ug demokratikong pwersa, aron
tapuson ang kampanya sa aerial bombing, ug ipadayon ang
negosasyon sa kalinaw.
Sa dagan sa iyang kampanya, si Robredo mihimo og halapad
nga mga saad sa mga mamumuo, ug uban pang grupo nga
nagrepresentar sa mga dinaugdaug ug kabos nga mga
sektor. Atubangan sa grabeng krisis sa ekonomiya,
kinahanglan niyang sulbaron ang mga gipangayo sa
katawhan alang sa dinalian nga mga lakang sa pagpangita og
hinanaling kahupayan, lakip na ang pagpataas sa suhulan,
rolbak sa presyo sa gasolina, libreng pangpublikong
panglawas, pagpataas sa badyet sa edukasyon, paghunong sa
kaylap nga smuggling ug paghan-ok sa sobrang produkto sa
agrikultura, pagkunhod sa buhis ug uban pa.
Sa samang higayon, gilauman nga mohimo siya og
konkretong aksyon aron matuman ang iyang mga saad nga
depensahan ang soberanya sa nasud sa West Philippine Sea
ug protektahan ang katungod sa mga Pilipinong mananagat
atubangan sa mga interbensyon sa China, ug sa samang
higayon, paminawon ang demanda nga ibasura ang Mutual
Defense Treaty ug uban pang dili patas nga kasabutang
militar sa US nga nagtugot sa US nga maglunsad og
interbensyong militar ug gamiton ang nasud isip dakung
base militar aron iposisyon ang mga tropa ug armas sa US.
Sa laing bahin, kinahanglang atubangon ni Robredo ang
posibilidad sa senado ug kongreso kung asa mayorya
kontrol ni Duterte. Ang AFP ug ang NTF-Elcac lagmit
mobarog batok sa bisan unsang kausaban sa kampanya sa
aerial bombing ug madaugdaugong mga operasyong kontrainsurhensiya niini. Wala usab naila si Robredo nga supak sa
mga neoliberal nga lakang nga nagpahuyang sa lokal nga
ekonomiya ug nagresulta og grabeng pag-antus sa
katawhan.
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Unsa ang mga tahas sa Partido ug rebolusyonaryong
kalihukan ubos sa bag-ong gubyerno?
Unsaman ang dangatan sa presidensyal nga eleksyon karong
Mayo 9, kinahanglang ipadayon sa Partido ang pag-asdang
sa rebolusyonaryong pakigbisog sa katawhan. Kinahanglang
molahutay kini sa pagpalig-on sa kaugalingon ug sa tanang
rebolusyonaryong pwersa. Kinahanglang padayong
pangulohan ug pakusgon ang Bagong Hukbong Bayan ug
ipatuman, iasdang ug palapdon ang rebolusyonaryong
armadong pakigbisog. Kinahanglang dugangan pa niini ug
palig-onon ang mga organo sa pulitikanhong gahum sa
kabanikanhan, palig-onon ug padaghanon ang mga sanga sa
Partido sa kasyudaran ug kabanikanhan, palig-onon ang mga
tago nga organisasyong masa ug ang National Democratic
Front of the Philippines (NDFP), pagpalig-on sa liderato niini
sa demokratikong pakigbisog sa katawhan sa kasyudaran,
ug uban pang importanteng tahas nga nahipatik sa mensahe
sa Komite Sentral niadtong Marso 29 ug Disyembre 26.
Pinaagi sa giya niining mid- ug long-term nga mga tahas
alang sa pag-asdang sa demokratikong rebolusyon sa
katawhan, atubangon sa Partido ang partikular nga
sitwasyon human sa Mayo 9 samtang nagkatin-aw ang mga
panghitabo.

Prospects regarding the May 9 elections
Mayo 4, 2022
With a few more days left, the attention of the Filipino
people is drawn to the May 9 presidential elections. To lend
clarity to the slew of events and intense propaganda battle,
Ang Bayan interviewed CPP Chief Information Officer Marco
L. Valbuena to provide an analysis of the situation and
prospects.
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How would you characterize the 2022 elections?
The May 9 elections have developed into a crucial
battleground in the fight against the perpetuation of the
Duterte tyranny and attempts to restore the Marcos family
to power. The most significant development has been the
groundswell of the anti-Marcos and anti-Duterte movement
around the campaign of Vice President Leni Robredo. The
almost nightly mass demonstrations participated in by
hundreds of thousands of people in different parts of the
country have served to give form to the Filipino people’s
anger against the Duterte tyrannical regime.
From the more strategic and revolutionary viewpoint, the
upcoming presidential election is mainly a contest between
rival factions of the ruling classes to select the next chief of
the neo-colonial state and administrator of the rotten
semicolonial and semifeudal system. As in the past, the
elections are a pseudo-democratic political exercise where
only members or representatives of the moneyed ruling
classes can have a meaningful chance of being elected.
What do you think will be the outcome of the upcoming
elections?
We must consider, first of all, the fact that since the
automated election system (AES) was introduced in 2010,
the outcome of Philippine elections is determined primarily
by the ruling clique that controls the Comelec and the
electoral system. Rigging the elections (vote shaving and
vote padding) has become a simple matter of programming
the counting and canvassing machines or computers. This is
further combined with pre-shading of ballots with cash
incentives to voters. Fraud has become much more
prevalent but less easier to detect under the AES because it
leaves people with no means to count their votes, cross
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check the results and determine whether the canvassing
truthfully reflect their votes.
Are you saying that since Duterte controls the AES,
Ferdinand Marcos Jr. will be declared winner of the May 9
elections?
For certain, the AES is stacked in favor of Marcos Jr having
Duterte on his side. Duterte’s repeated declarations that he
will remain neutral in relation to the presidential race is a
false claim. How can Duterte be neutral when his daughter is
running in tandem with Marcos Jr., when he recently
conferred with Marcos in Malacañang, when his appointees
in the Comelec dismissed the disqualification case against
Marcos, and when his party and closest minions are openly
campaigning for Marcos? Duterte is projecting neutrality
only to avoid accusations of rigging the elections in favor of
Marcos. Marcos’ recent statements warning of fraud against
him are a feint to downplay the fact that it is he and the
Dutertes who are in the position to commit fraud through
the AES.
Of course, pre-shaded ballots, vote-shaving and votepadding through the AES are not without limits. They cannot
do so beyond what is credible or plausible. If Duterte would
manipulate the AES to have Isko Moreno or Norberto
Gonzales win, the results of the elections would be rejected
outright by the people. This is the reason why the DuterteMarcos camp has long been pouring funds to create the false
image of an insurmountable lead against other candidates to
condition the minds of the people to accept a rigged
elections favoring Marcos.
The recent Pulse Asia survey shows Marcos leading Robredo
56% to 23%. Is this not proof that Marcos is way ahead?
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Election surveys, especially when conducted by single
source, are all part of manipulating people’s perceptions and
mind conditioning. To believe that Pulse Asia surveys are
not tainted with political or financial interests is political
naiveté.
Pulse Asia just destroyed itself with its recent implausible
survey showing virtually no change in the numbers despite
the clear groundswell of support for Robredo marked by
massive demonstrations across the country since early
March. Its role in the election mind-conditioning was further
exposed when its spokesperson insisted that there will be
“no surprises” and that results of the elections will reflect its
April 16-21 survey. They brushed aside criticism by
statisticians claiming they have “different kind of
methodologies.”
Given the recent survey of Pulse Asia, would you say that a
Marcos win is inevitable and will be credible, even with
vote-shaving and vote-padding?
No, a Marcos win is not inevitable. The surveys are only part
of the war for public perception. Marcos’ supposed
insurmountable lead is, in fact, a myth as shown by the rise
of the broad people’s movement that is determined to
frustrate the Duterte tyranny and the scheme for the Marcos
return to power. With the massive demonstrations
consistently participated in by hundreds of thousands to half
a million people, the Filipino people and their broad antityranny movement are confident they can defeat Marcos in
the elections.
What are the other factors that will determine the outcome
of the elections?
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Perceptions, mind-conditioning and fraud are important
factors, but there are also powerful extraneous factors at
play. Particularly important, especially in the 2022 elections,
is how the US and China, both imperialist powers, will play
the game of chess to protect their strategic interests in the
country.
On the one hand, while the US maintains links with all
factions of the ruling classes, in all likelihood, it prefers that
the next head of its client-state will not sidle to Xi Jinping as
did Duterte to pursue his bureaucrat capitalist interests.
With its links among Filipino business groups and political
parties, as well as in the military and police, the US can
create conditions to its favor. Guess who is behind the
recanting of two key witnesses’ testimonies against
Sen. Leila de Lima which seem to tell Duterte and his ilk that
they hold ace cards against them?
On the other hand, preferring a continuum of Duterte dual
puppetry, China, which has been developing ties with
powerful bureaucratic capitalists and military and police
officers, can also put its chess pieces to play.
What should the broad anti-tyranny movement do before
and after the elections?
Over the next few days, the anti-tyranny movement against
the Marcos-Duterte tandem must show their strength by
launching nationwide marches and million-strong mass
demonstrations. Should they and Robredo succeed in
rallying more than a million people in her miting de avance,
they can establish unequivocally that Robredo, is really the
winning candidate.
The anti-tyranny movement must be able to sustain their
mass mobilizations and night-long vigils from May 9
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onwards to closely guard the canvassing of votes and stay
alert for any and all signs of fraud. This is, of course, not easy
to accomplish under the AES and Duterte’s absolute control
of the Comelec.
Will there be a mass uprising if Marcos wins like what
happened in 1986?
A Marcos win through automated vote-shaving and votepadding will surely generate conditions for massive protest
demonstrations, just like massive fraud in the February 7,
1986 favoring the dictator Marcos did to touch off the series
of events leading to the EDSA uprising. It would be
mechanical, however, to conclude that past historical events
will repeat automatically. The ruling reactionaries have also
learned from the past.
In 1986, fraud could only be committed by Marcos through
the blatant manual alteration of canvassing results which
prompted Comelec employees to walk-out en masse from
their stations. Today, under the AES, fraud can be committed
by a small circle of programmers, more effectively
concealing any anomaly. Duterte knows he has to hide all
evidence of fraud in order to disarm or pull the legal rug
under the political opposition and anti-tyranny forces. His
Comelec appointees must be zealously loyal to him.
Duterte is keenly aware how any hint of election fraud or
anomaly can ignite the people’s anger and provoke them to
mount massive demonstrations. If this happens despite all
his efforts, it is not beyond Duterte to resort to false flag
operations, blame “communist disruption” and attack the
opposition and the broad anti-tyranny movement by
carrying out the arrests of key leaders, participants or
supporters of the political opposition, and ensure the
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transition and transfer of power to his chosen successor by
June.
What are the prospects under the next government?
Whether Marcos or Robredo assumes power, the Party does
not expect any fundamental change in the country’s
economic system which is the base of the entire semicolonial
and semifeudal system. This means, the ruling economic
classes of big bourgeois compradors, that is the big
capitalists who collude with foreign monopoly capitalists,
and big landlords, will remain on top of the Philippine social
pyramid.
The next regime, however, will confront prospects of a
worsening crisis in the face of prolonged international crisis
that is weighing down on the country’s import- and debtdependent and export-oriented economy. It will be under
pressure from foreign banks and multinational companies to
implement more neoliberal measures to generate more
revenue to pay for the country’s ₱12 trillion foreign debt,
borrow more money, repress workers’ wages, remove all
remaining restrictions to the plunder and extraction of the
country’s minerals and other resources, and further open
the economy to the dumping of surplus agricultural and
consumer goods.
In the face of a worsening socioeconomic crisis, the broad
masses of toiling people will become even more restive and
demand urgent measures such as substantial wage increases
and state measures to lower the prices of fuel, food and
other commodities to immediately uplift the people’s
conditions, and urgent measures to address the pandemic
especially in the face of threats of a resurgence of Covid-19
infections. The momentum of the anti-Marcos and antiDuterte movement over the past months will carry past the
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elections in the form of more mass protests raising urgent
people’s demands. The social, economic and political crisis
are bound to worsen in the coming years and continue to
generate conditions favorable to armed revolution.
The incoming government will serve as the new
administrator of the US client-state. It will face the situation
of heightening US military operations in East and Southeast
Asia as part of its efforts to contain and provoke China; and
to intensify brutal counterinsurgency operations that
consume US surplus weapons. It will also face increasing
efforts of China to secure its economic and geopolitical
interests and its push to export its surplus capital (in the
form of loans) and extract raw materials from backward
countries such as the Philippines.
What will happen if Marcos Jr. wins the upcoming elections?
To the Marcoses, returning to Malacañang is an opportunity
to reverse the judgement of history, further whitewash the
abuses and corruption under Marcos’ martial law, and
recover and aggrandize their wealth. They can rehabilitate
their cronies, recover their ill-gotten property from
government control, appoint new court judges to dismiss
corruption cases, and of course, maximize new
opportunities to accumulate power and wealth. Bribe-taking
and pocketing funds in infrastructure projects will intensify.
All of these will likely take place under the veneer of “unity”,
“moving on”, and most ironically, “anti-corruption.”
Like Duterte, Marcos Jr. will turn to populist rhetoric and
fascist suppression under the guise of the “war on terror”
and use the Anti-Terror Law against the people and the
political opposition and keep the people powerless. He will
prioritize strengthening loyalties in the military and police
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to secure his rule and use the state’s armed agents to silence
critics.
A Marcos Jr. presidency will surely further galvanize the
broad anti-fascist and anti-tyranny united front. It will reenergize demands for justice for the tens of thousands of
victims of military and police abuses, massacres, torture,
killings, political detention and other gross violations of
human rights under the 14-year Marcos dictatorship. A
Marcos Jr presidency will serve to clearly prove the
necessity and justness of waging armed struggle.
The anti-tyranny movement will have to continue to
strengthen and broaden itself. It must continue to campaign
to counter the massive disinformation promoted by the
Marcoses. The progressive and democratic forces must wage
a counter-cultural revolution against the pervasive feudal
and slave mentality which has allowed the lies of the
Marcoses to thrive.
What will happen if Leni Robredo wins the upcoming
elections?
A Robredo presidency will have to face the broad
democratic demand to prosecute Duterte and all his minions
for rampant crimes perpetrated in the course of the sham
“war on drugs” and the brutal counterinsurgency campaign.
She will face the people’s demand for Duterte to be thrown
in jail.
The anti-tyranny and democratic movement that gained
strength over the past months around Robredo’s campaign
will likely demand her government to take immediate steps
to release political prisoners, to end the military’s policy of
persecuting, red-tagging and terrorist-labelling of patriotic
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and democratic forces, to end the campaign of aerial
bombing, and to pursue peace negotiations.
In the course of her campaign, Robredo has made a broad
range of promises to workers, and other groups
representing the oppressed and impoverished sectors. In the
face of the acute economic crisis, she will have to address
the demands of the people for urgent measures seeking
immediate relief, including wage increases, rollback in fuel
prices, free public health, increase in the education budget,
an end to rampant smuggling and dumping of surplus
agricultural produce, tax reductions and so on.
At the same time, she will be expected to carry out concrete
action to realize her promises to defend the country’s
sovereignty in the West Philippine Sea and protect the rights
of Filipino fishermen in the face of Chinese intrusions, and at
the same time, to heed the demand to abrogate the Mutual
Defense Treaty and other unequal military agreements with
the US which allows the US to carry out military intervention
and use the country as a large military base to position US
troops and weaponry.
On the other hand, Robredo will have to confront the
likelihood of a senate and congress that is under Duterte’s
majority control. The AFP and the NTF-Elcac will also likely
stand against any change in its aerial bombing drive and
oppressive counterinsurgency operations. Robredo is also
not known to oppose neoliberal measures which have
debilitated the local economy and caused grave sufferings to
the people.
What will be the tasks of the Party and revolutionary
movement under the new government?
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Whatever the outcome of the May 9 presidential elections,
the Party must continue to advance the people’s
revolutionary struggle. It must persevere in strengthening
itself and all revolutionary forces. It must continue to lead
and strengthen the New People’s Army and wage, raise and
expand the revolutionary armed struggle. It must further
increase and strengthen the organs of political power in the
countryside, strengthen and multiply Party branches in both
the cities and countryside, strengthen the underground
mass organizations and the National Democratic Front of the
Philippines (NDFP), strengthening its leadership of the
people’s democratic struggles in the cities, and other
important tasks as enumerated by the Central Committee in
its message last March 29 and December 26.
Guided by these mid- and long-term tasks for advancing the
people’s democratic revolution, the Party will face the
specific situation after May 9 as events unfold.

Prangkisa ng SMNI, ipinatatanggal
Mayo 5, 2022
Isang kasong administratibo ang isinampa kahapon, Mayo 4,
sa National Telecommunications Commission laban sa SMNI
News kaugnay ng pagbrodkas nito ng isang panayam sa
hinatulang mamamatay-tao na si Gen. Jovito Palparan.
Nagtungo sa NTC sina Concepcion Empeño at Erlinda
Cadapan, mga ina ng mga biktima ni Palaparan na sina
Karen Empeño at Sherlyn Cadapan, para isampa ang
reklamo. Kasama nila ang kanilang mga abugado na sina
Rico Domingo at Tony La Viña, at si Tinay Palabay,
pangkalahatang kalihim ng Karapatan. Hiling nila na
tanggalan ng prangkisa ang SMNI.
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“Lubos ang aming pagkadismaya at pagkabahala na ang
isang mayhawak ng prangkisa…na may responsibilidad na
magpalaganap ng tama o tumpak na impormasyon at
balansyadong pagbabalita ay may sobra-sobrang
kumpyansa na magsagawa ng gayong brodkas,” ayon sa
isinumiteng reklamo. “(S)a pagsasahimpapawid ng interbyu,
maling ginamit ng SMNI ang platapormang iginawad dito ng
estado, at sa minimum ay pinahintulutan, sadya man o hindi,
ang paggamit sa mga pasilidad para magpalaganap ng
maling balita o impormasyon.” Anang mga nagreklamo,
labag ito sa mga probisyon ng Republic Act No. 11422 at sa
2007 Broadcast Code of the Philippines. Ang tinutukoy na
brodkas ay isang interbyu ng tagapagsalita ng NTF-Elcac na
si Lorraine Badoy-Partosa kay Palparan na isinahimpapawid
ng SMNI noong Marso 30. Ang panayam ay wala diumanong
pahintulot mula sa Bureau of Corrections kung saan nakapiit
si Palaparan. Ang SMNI ay pag-aari ni Pastor Apollo
Quiboloy, malapit na kaibigan ni Rodrigo Duterte, na ngayon
ay tinutugis ng US dulot ng kasong sex trafficking.
“Si Palparan ay isang nahatulang kriminal at notoryus na
tagapaglabag ng karapatang-tao,” ayon kay Palabay.
“Binigyan siya ng SMNI ng tuntungan para magkalat ng mga
kasinungalingan at magsagawa ng red-tagging laban sa
kanyang mga biktima.” Sa pagbrodkas ng panayam kay
Palparan ng isa pang hayok na red-tagger at malaking
singungaling na si Badoy-Partosa, sadya ang
pagpapalaganap ng disimpormasyon ang SMNI.
“Ang red-tagging ay isang malisyoso at nakamamatay na
porma ng disimpormasyon,” aniya. “Nilabag ng SMNI ang
mga probisyon ng prangkisa nang maging daluyan ito ng
mga kasinungalingan at red-tagging. Sapat na itong dahilan
para tanggalan ng NTC ng prangkisa (ang kumpanya).”
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“Pinahahalagahan ng SMNI at NTF-Elcac ang mga kriminal at
human rights violator tulad ni Palparan; sadya nilang
ginagamit ang kanilang network para magpalaganap ng
disimpormasyon at red-tagging para bigyan-katwiran ang
kanilang karahasan at mga abuso ng gubyerno sa
kapinsalaan ng aming mga anak at iba pang biktima ng
paglabag sa karapatang-tao,” ayon kay Gng. Cadapan.

Tita Marie ng Karapatan, binigyan ng pinakamataas
na parangal
Mayo 5, 2022
Binigyan kahapon, Mayo 4, ng pinakamataas na parangal ng
mga demokratikong organisasyon. mga grupong
nagtatanggol sa karapatang-tao at progresibong
mamamayan si Amarylis Hilao-Enriquez, kilala ng laksalaksang mga aktbista bilang Tita Marie. Isinagawa ang
pagpaparangal sa Bantayog ng mga Bayani sa Quezon City.
Pumanaw si Enriquez dulot ng matagal na pagkakasakit
noong Abril 24 sa piling ng kanyang anak sa US. Kabilang sa
mga ginampanan niyang mga tungkulin ang pamumuno sa
Karapatan mula sa pagkakatatag nito, pamumuno sa SELDA
at katuwang sa pagbubuo ng Campaign Against the Return of
the Marcoses and Martial Law.
Naging aktibista si Enriquez sa panahon ng batas militar
habang nag-aaral ng kursong occupational therapy sa
University of the Philippines-Philippine General Hospital.
Kalaunan, naging kasapi siya ng Kabataang Makabayan.
“Malaking bahagi si Tita Marie sa pakikibaka laban sa
diktadurang Marcos at sa walang awat na pagpapanagot at
paggigiit ng hustisya para sa mga biktima ng mga Marcos,
dahil sa dinanas niya at ng kanyang pamilya na malalalang
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paglabag sa karapatang-tao sa panahon na iyon,” ayon sa
Karapatan. Ang kanyang kapatid na si Liliosa, isang
estudyanteng mamamahayag at akbista, ang unang naiulat
na kaso ng pinatay na bilanggo sa ilalim ng batas militar.
Matapos paslangin ang kanyang kapatid, nagpasyang
kumilos sa underground o sa kilusang lihim si Enriquez.
Nadakip siya, dumanas ng tortyur at ikinulong nang
dalawang taon mula 1974. Nang lumaya, naging bahagi siya
ng grupong Kapatid o mga kamag-anak ng mga detenidong
pulitikal, para igiit ang pagpapalaya ng noo’y nakapiit niyang
asawa.
Matapos ang EDSA 1, naging bahagi siya ng Samahan ng ExDetainees Laban sa Detensyon at Para sa Amnestiya
(SELDA) at tumulong sa pagsasampa ng kaso laban sa mga
Marcos sa Hawaii. Kabilang sa mga naghabla ang kanyang
ina at mas nakababatang kapatid.
Noong 1995, isa siya sa naging tagapagtatag ng Karapatan at
nagsilbing pangkalahatang kalihim nito. Naging tagapangulo
siya ng grupo mula 2009. Walang pagod niyang isinulong
ang pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal at
pagpapabasura sa mga gawa-gawang kaso laban sa kanila.
Walang takot siyang nakibaka para sa hustisya ng mga
pinaslang ng estado at ng mga dinukot at tinortyur. Isa siya
sa mga kinilalang tapagsalita kaugnay sa kalunus-lunos na
kalagayan ng karapatang-tao sa Pilipinas sa iba’t ibang
internasyunal na pagtitipon at institusyon, kabilang sa
United Nations at kongreso ng US.
Bilang pagkilala sa kanyang mahahalagang kontribusyon sa
pakikibaka para sa karapatang-tao, inimbita siya ng
negotiating panel ng National Democratic Front of the
Philippines para maging independent observer sa Joint
Monitoring Committee para sa pagpapatupad ng
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Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights
and International Humanitarian Law o CARHRIHL.
“Wala siyang kapaguran,” ayon sa pahayag ng NDFP
negotiating panel na nagbigay rin ng parangal sa kanya.
“Alam niya ang kahalagahan ng pagpapaalam sa
internasyunal na komunidad kaugnay sa kalagayan ng
karapatang-tao sa Pilipinas. Kaya kahit noong nagkakasakit
na siya, bumibyahe pa rin siya para dumalo sa mga
internasyunal na porum, mga komiteng nag-iimbesttiga at
mga korte. Ang boses niya ang naging boses ng mga
ikinulong, at mga nasa sa mga libingin.”
“Nabibilang na siya ngayon sa mahalagang mga bayani na
buong buhay na nakipaglaban sa diktadurang Marcos at
para sa mas masaklaw na kawsa ng panlipunang hustisya at
demokrasya,’ ayon sa pangkalahatang kalihim ng Karapatan
na si Cristina Palabay.
Para sa kanyang mga kaanak, ang pinakaakmang
pagpaparaparangal sa kanilang ina at sa libu-libong
biktimang batas militar, ay ang pagpapatuloy ng kanilang
ipinaglaban. Nanawagan sila para sa mariing pagtatakwil sa
mga Marcos at kanilang mga kampon sa eleksyon at sa
susunod pang mga panahon. “Never again to the Marcoses,
never again to martial law,” sigaw nila.

#2mindig para sa kalayaan sa pamamahayag
Mayo 6, 2022
Nagtipon ang iba’t ibang mga grupo ng mga mamamahayag
at tagasuporta nila sa Boy Scout Circle, Quezon City kahapon
ng gabi, Mayo 5, bilang paggunita sa ikalawang taon ng
pagkait sa prangkisa ng ABS-CBN sa desisyon ng kongreso at
basbas ni Duterte.
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Nagtirik ng kandila, nagbahagi ng mga karanasan at
talumpati ng pakikiisa ang mga dumalo sa protesta.
Pinamunuan ang pagkilos ng National Union of Journalists of
the Philippines (NUJP).
Ayon sa NUJP, pinipili nilang alalahanin ang nangyari para
makapagpatuloy sa paglaban at pagtindig para sa kalayaan
sa pamamahayag. Inaalala nila at nakikiisa sila sa mga
kapwa mamamahayag na nawalan ng trabaho at napilitang
tumigil magtrabaho bilang midya dahil sa pagpapasara sa
naturang istasyon.
Tinatayaang aabot sa 11,000 empleyado at manggagawa ng
istasyon ang nawalan ng trabaho matapos itong tanggalan
ng prangkisa. Dagdag pa rito ang milyun-milyong Pilipinong
natanggalan ng pagkakataon na masilayan ang mga palabas
ng istasyon sa libreng telebisyon sa himpapawid.
Malinaw sa mga dumalo sa protesta na bagaman dalawang
taon na ang nakalipas, pareho ang kanilang panawagan at
lalo pang ibinabandila: Kalayaan sa pamamahayag,
ipaglaban!
“Sa gitna ng dilim, tayo’y titindig at maglilingkod pa rin,”
ayon sa grupo.
Kaugnay nito, ikinakampanya ng NUJP na huwag iboto sa
darating na eleksyon ang mga nagtanggal sa prangkisa ng
ABS-CBN na tinawag niitong mga “franchise killer.”
Pitumpung (70) mga mambabatas ang bumoto laban sa
prangkisa ng ABS-CBN noong 2020, at 58 sa kanila ang
muling tumatakbo sa eleksyong Mayo 9.
Kaugnay nito, muli ring ipinabatid ng Partido Komunista ng
Pilipinas ang pakikiisa sa paglaban para kalayaan sa
pamamahayag. Ayon kay Marco Valbuena, upisyal sa
impormasyon ng Partido, “Ano pa kaya ang mas matinding
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pagyurak sa kalayaan ng bayan kung ang mga tagapagmana
ng tirano at diktador ay magtatagumpay sa kanilang
masamang iskema?
“Nawalan man ang ABS-CBN ng tahanan sa himpapawid,
tiwala kaming hindi ito mawawala sa puso ng bawat
Pilipino,” ayon sa pahayag ng NUJP ABS-CBN Executive
Board.

Kabataan, mga demokratikong grupo, lumabas sa
lansangan laban sa dayaan
Mayo 11, 2022
Libu-libong tao, karamihan kabataan, ang nagtungo sa
lansangan simula pa kahapon, Mayo 10, para tutulan at
itakwil ang maanomalya at palpak na botohan na sa
panimulang pagbibilangan ay nagpapakita na
pinangungunahan ni Ferdinand Marcos Jr. sa pagkapangulo,
at Sara Duterte sa pagkabise-presidente. Iginiit nila na
dinaya ang eleksyong nagpapalabas na “landslide” ang
tambalang Marcos-Duterte kontra sa mga lider ng
oposisyong pampulitika na sina Leni Robredo at Kiko
Pangilinan.
“Mabibigo sina Marcos at Duterte. Lalo lamang hindi
matatahimik at magagalit ang bayan sa iskema ni Marcos at
Duterte na dayain ang eleksyon,” ayon sa pahayag ng
Anakbayan.
Sa panimulang ulat, umabot sa 300 kabataan ang unang
nagtipon at nagmartsa tungo sa upisina ng Commission on
Elections (Comelec) sa Intramuros, Maynila. Kinastigo nila
ang ahensya sa naging mga aberya sa eleksyon tulad ng
pagkasira ng libu-libong mga vote counting machine o VCM,
harap-harapng pagbili ng boto, presensya ng pulis at militar
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at iba pang mga anomalya na posibleng nagbigay-daan para
dayain ang eleksyong 2022. Kinundena rin nila ang pinal na
desisyon ng Comelec na ibasura ang mga kaso ng
diskwalipikasyon laban kay Marcos Jr.
Matapos ang protesta sa Comelec, nagmartsa ang mga grupo
sa Liwasang Bonifacio at doon nagtayo ng isang kampuhan.
Isinasagawa dito ang mga talakayan, workshop, mga
pangkuluturang programa at iba pang porma ng
pampulitikang pakikiisa ng mga dumadalo. Balak nilang
magtagal sa lugar hanggang Mayo 13 kung kailan
nakatakdang ipunin ni Leni Robredo ang kanyang mga
tagasuporta sa isang pagtitipon ng pasasalamat. Gaganapin
ang pagtitipon na ito sa Quezon Memorial Circle sa Quezon
City.
Dagdag sa mga anomalya kaugnay ng mga VCM, kinundena
ng mga kabataan ang lantarang pag-atake at panggigipit ng
estado sa mga kandidato ng oposisyon at progresibong mga
partylist.
Bago sa araw ng botohan at sa mismong araw nito,
umarangkada ang fake news at black propaganda laban sa
mga partido sa ilalim ng blokeng Makabayan. Ipinalaganap
ng pinakamasusugid na kalaban nila ang kasinungalingang
“disqualified” o tanggal na sa listahan ng mga iboboto ang
limang progresibong partido. Ginamit pa ng mga nagpakalat
nito ang simbolo ng Comelec at pirma ng mga komisyuner
nito, bagay na itinanggi na mismo ng Comelec. Kumbinsido
ang mga partido at kanilang mga tagasuporta na ikinalat ang
fake news mismo ng pwersa ng NTF-ELCAC, PNP, at AFP na
nakapaligid sa mga presinto.
Para sa grupong Campaign Against the Return of the
Marcoses and Martial Law (Carmma), may pananagutan si
Rodrigo Duterte sa umano’y “pagkapanalo” ni Marcos
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Jr. dahil sa paglumpo at pag-atake ni Duterte sa mga kritikal
sa kanyang tiraniya. Kabilang dito ang pagpapasara sa ABSCBN, pagsasampa ng gawa-gawang mga kaso sa mga
aktibista at mamamahayag, at pagpapahintulot na mailibing
sa Libingan ng mga Bayani ang yumaong diktador na si
Marcos Sr.
Nangako ang mga myembro ng grupo na mahigpit nilang
lalabanan ang banta ng pagbabalik ng mga Marcos sa
Malacañang. “Ang posibleng pagkapanalo na nakatuntong sa
lantarang kasinungalingan, pagbali sa kasaysayan, at
maramihang panlilinlang ay katumbas na ng pandaraya para
manalo,” ayon sa Carmma. “At hindi ito katanggap-tanggap.”
Mula sa mga beterano ng paglaban sa diktadurang Marcos
hanggang sa mga kabataan, pareho silang nangako na
magpapatuloy na biguin ang pananaig ng mga Marcos at
Duterte sa poder.
“Sa ngalan ng alaala ng lahat ng mga nagbuwis ng buhay
laban sa diktadurang Marcos at milyong nagsumikap laban
sa mga Marcos, nangangako kaming ipagpapatuloy ang
laban para sa hustisya, mabuting pamamahala at
demokrasya. Hindi pa tapos ang laban,” dagdag ng Carmma.
Bukod sa rali sa Maynila, nagkaroon din ng mga pagkilos ang
kabataan at mamamayan sa mga syudad ng Tacloban at
Cebu at sa mga sentrong bayan ng Isabela at Nueva Ecija.
Mahigit 2,000 nagmartsa sa Negros at 2,000 din sa Naga
City.

Mga maton ng mga pulitiko sa Surigao del Sur,
nanakot at nanggulo noong Mayo 9
Mayo 11, 2022
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Iniulat ngayong araw, Mayo 11, ang samutsaring pananakot
at panggugulo ng mga armadong maton ng pulitiko sa iba’t
ibang bahagi ng Surigao del Sur noong panahon ng botohan.
Ang mga insidente ay iniulat sa mga yunit ng Bagong
Hukbong Bayan ng mga residente mula sa mga bayan ng
Carmen, Cantillan, Lanuza, Bayabas at Madrid.
Mariing pinasinungalingan ni Ka Sandara Sidlakan,
tagapagsalita ng BHB-Surigao del Sur, ang ipinagkakalat ng
AFP at PNP sa publiko na ang ang BHB nanakot at nanggulo
noong botohan.
Sa Barangay Hinapuyan, sa bayan ng Carmen, tinakot ng mga
armadong maton ng tumatakbong konsehal na si Caldo
Iligan. Sinisilip ang balota ng mga botante at kung iba ang
kanilang ibinoto ay binabantaang papatayin, ayon sa ulat.
Ayon sa impormasyong nakalap nila Sidlakan, dinisarmahan
ng mga armadong tauhan ng meyor ng Carmen na si Jane
Plaza ang mga maton ni Caldo. Ang mga tauhan ni Plaza ay
mga paramilitar na may rekord ng pagmasaker sa mga
Lumad Manobo. Ang mga armas ng grupo ni Caldo ay galing
sa 36th IB. Walang ginawang aksyon ang PNP sa kaguluhan
at sa halip dinagdagan lamang ng escort na pulis si Caldo.
Sa Barangay Agsam sa bayan ng Lanuza, pinasok ng mga
armadong maton ng isang pulitiko ang mga bahay noong
Mayo 9. Sa Barangay Sibajay, pinaputukan ang sasakyan ni
Ray Shachem Azarcon, tumatakbong meyor ng Lanuza,
noong umaga ng araw ng eleksyon. Sugatan sa pamamaril
ang kanyang badigard na si Alfonso Uriarte.
Sa Barangay Unyon, Madrid, pinaputukan ng mga armadong
maton na hawak ng pamilyang Pichay ang mga kakampi ng
kalaban nilang partido na hawak ng mga Pimentel noong
Mayo 8.
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Sa Barangay Amag, Bayabas, nagbarilan ang dalawang grupo
ng mga maton na hawak ni Boy Montero mula sa partidong
Team Gugma at Puli Lozada, kasalukuyang vice mayor at
nasa ilalim ng Team Hugpong. Isa ang patay sa hanay ng
Team Gugma.

Bulok at palpak ang dekompyuter na botohan, ayon
sa Kontra Daya
Mayo 12, 2022
Iniulat ng grupong Kontra Daya at Vote Report PH kahapon,
Mayo 11, na patuloy pa rin silang nakatatanggap at
nagbeberipika ng mga ulat kaugnay sa mga insidente ng
anomalya at problema sa isinagawang eleksyon noong Mayo
9. Sa kanilang tala, umaabot na sa 1,370 ang kumpirmadong
ulat sa kabuuang higit 4,000 ulat na kanilang natanggap.
Sa mga kumpirmadong ulat, 577 (42%) sa mga ito ay
kaugnay ng pagkasira o problema sa mismong makina sa
eleksyon (vote counting machine). Naitala rin ang 152 kaso
ng iligal na pangangampanya na ipinagbabawal na sa
mismong araw ng eleksyon, 109 ulat ng pagbili ng boto at 66
na kaso ng red-tagging.
“Pinatutunayan nito na sa kabila ng pahayag ng Commission
on Elections (Comelec), batbat ng mga insidente ng
pandaraya at disimpormasyon ang eleksyong 2022,” ayon sa
Kontra Daya.
Ang ulat ng pagkasira ng mga makina sa eleksyon ay
kinabilangan ng mga makinang iniluluwa ang mga balota,
walang resibong inilalabas o sa pinakamalubha ay mismong
pagpalya ng makina. Sa kabila ito ng mga umano’y
paghahanda at pagsubok sa mga makina ilang araw bago ang
mismong eleksyon.
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Dahil sa mga problemang ito, matagal na naghintay ang
ilanlibong botante sa pila para sa mga kapalit na makina. Sa
isang kaso sa Quezon City, dumating ang kapalit na makina
noong Mayo 10 na ng umaga. Ang iba ay napilitan na lamang
iiwan ang kanilang mga balota na bulnerable sa
manipulasyon at pagpapalit ng boto.
Idinidiin ng Kontra Daya na ang “maramihang ulat na
natanggap nila ngayong taon ay nagpapatunay lamang na
palpak ang automated election system na bantayan ang
pagiging sagrado ng balota.”
Kinastigo ng Kontra Daya ang Comelec at ang kontraktor ng
sistema ng eleksyon na Smartmatic at ang F2 Logistics para
tiyakin ang maayos at malinis na eleksyon.
Para sa Kontra Daya, mahirap sa mga botante na magkaroon
ng kumpyansa sa isang eleksyong batbat ng mga problema
at pagkasira ng makina. Dagdag pa rito ang napakaraming
ulat ng hindi maayos na proseso ng pag-iimbak ng mga
balota at resibo.
Dahil sa mga problemang ito, sunud-sunod ang mga protesta
ng mga demokratikong grupo, laluna ang mga kabataan,
para batikusin ang isinagawang eleksyon na para sa kanila
ay batbat ng pandaraya at anomalya.
Ayon sa Kontra Daya, nakakawalang-kumpyansa rin ang
resulta ng eleksyon dahil sa kawalan ng proseso ng
pagrerebyu sa lihim na source code o programa ng mga
makina. “Dahil ang software at hardware ng mga makina ay
parehong pag-aari at protektado lamang ng Smartmatic,
napakahirap na buung-buong tumaya sa proseso ng
pagbilang ng boto ng makina,” dagdag ng grupo.
Simula pa dati ay kritikal na ang Kontra Daya at iba’t ibang
mga demokratikong grupo sa dekompyuter na eleksyon sa
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bansa dahil hindi ito bukas at walang pananagutan. Giit nila,
dapat palitan ng Comelec ang kasalukuyang sistema ng isang
sistemang “transparent, bukas at gawang lokal.”

Patutsada ni Gen. Esperon, binweltahan ng
kabataang mag-aaral
Mayo 12, 2022
Binweltahan ng National Union of Students of the
Philippines (NUSP) ang patutsada at paratang ni National
Security Adviser Hermogenes Esperon na ang mga
akademikong walkout o pagliban sa klase na ipinanawagan
ng mga konseho ng mag-aaral ay magbibigay-daan sa
rekrutment ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa hanay ng
mga estudyante.
Ayon kay Jandeil Roperos, pambansang tagapangulo ng
NUSP, lumang tugtugin na ang pananakot na ito at gamit na
gamit na. “Sawa na kami sa mga ginagawa ng estado na
patuloy na pangrered-tag sa aming mga estudyante at sa
progresibong kilusan,” aniya. Ang NUSP ay pambansang
unyon ng mga konseho ng mga mag-aaral sa kolehiyo.
Matatandaang nanawagan ng walkout ang mga konseho ng
mag-aaral sa University of the Philippines, University of
Santo Tomas, at Ateneo de Manila University para tuligsain
ang lumalabas na “pagkapanalo” ni Ferdinand Marcos Jr. at
Sara Duterte sa katatapos lamang na eleksyon.
Ayon pa sa naunang panawagan ng UP Office of the Student
Regent, “Tapat tayong lumahok sa eleksyon. Ngunit,
pandaraya at paglabag sa batas ang sagot ng
administrasyon. Hindi tayo papayag na pamunuan tayo ng
mga magnanakaw at mamamatay-tao.”
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Naniniwala ang mga konseho ng mga mag-aaral na dinaya
ang eleksyong 2022 sa harap ng mga ulat ng iregularidad
tulad ng pagkasira ng mga makina sa pagboto, pagbili ng
boto, red-tagging sa mga kandidato at pananakot sa mga
botante na naitala at kinumpirma sa mga ulat na natipon ng
grupong Kontra Daya. Higit 4,000 kaso ang naiulat na mga
insidente at isa-isa itong kinukumpirma ng grupo.
Ipinaliwanag din ng NUSP na ang mga walkout ay
manipestasyon ng pagkadismaya ng mga estudyante laban
sa mga abuso ng estado. Nakatitiyak sila sa NUSP na ang mga
taktika ng red-tagging tulad na ginawa ni Esperon ang
gagawin din rehimeng Marcos.
Sa ilalim ng batas militar ng diktadurang US-Marcos noong
dekada 1970-80 ay ipinagbawal ang mga konseho ng magaaral at pahayagang pangkampus upang pigilan ang
pagkakaisa at paglaban ng mga kabataan.
“Nangangako ang unyon na patuloy na mananawagan ng
pananagutan ang mga mag-aaral sa kapalpakan ng Comelec,
at patuloy na tutuligsain ang kahit anong panununmbalik ng
alyansang Marcos-Duterte,” panata ng NUSP.
Para naman sa Konseho ng Mag-aaral ng UP Diliman,
makasayayang tungkulin ang kinakailangang gampanan
ngayon ng mga iskolar ng bayan.
“Ilang henerasyon ng mga estudyante, guro, at kawani ng
ating Pamantasan ang tumindig laban sa tiraniya. Noong
panahon ng Batas Militar, ibinuhos natin ang ating sikhay,
lakas, at rekurso sa pagsandig sa kagustuhan ng masang
patalsikin ang diktador na si Marcos. Ngayong pilit inuulit
ang madugo at madilim na kasaysayan, handa ang ating
Pamantasan na muling makiisa sa laban,” ayon sa pahayag
ng Konseho.
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CPP rallies Filipinos to reject Marcos II ‘illegitimate
regime’
Mayo 13, 2022
The Communist Party of the Philippines (CPP) today called
on the Filipino people to reject and resist the Marcos II
“illegitimate regime” which is slated to take power after
stealing the May 9 national elections. “The Marcoses
deceived and fooled the Filipino people through a campaign
of disinformation and distortion of history,” said the CPP.
The dictator’s son, Ferdinand Jr., is set to assume the
presidency; while the tyrant’s daughter, Sara Duterte, is set
to become vice-president. In the eyes of the Filipino people,
the incoming Marcos-Duterte regime is an illegitimate
regime that is being established on the foundations of
electoral fraud and political deceit, the CPP pointed out.
The CPP said the results of the elections were manipulated
to make it appear that Marcos won a “landslide” victory in
order to overshadow the fact that millions across the
country joined mass demonstrations to reject the Marcoses
and support the political opposition. The “landslide victory”
is a lie, the CPP said. It was “deliberately made so colossal to
make people think it could not be such a gross distortion of
the truth.”
“Like his father, the Filipino people anticipate that Marcos
Junior, will establish an iron-fist and corrupt regime,” the
CPP added. “The Marcos-Duterte clique represents the worst
of the tyrants, fascists and corrupt bureaucrat capitalists of
the ruling reactionary classes. Marcos Junior is an
unrepentant beneficiary and defender of the 14-year Marcos
fascist dictatorship (1972-1986). He combines with Sara
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Duterte, a power-hungry authoritarian who ruled Davao City
with military and police power,” the CPP further said.
The CPP described how the Marcoses came back with
renewede political clout after their downfall in 1986 with
assistance of previous regimes which failed to hold them
into account of their crimes against the people. Over the
years, it sought to whitewash the crimes of plunder and
corruption, and gross violations of human rights perpetrated
during the Marcos dictatorship.
The CPP emphasized that the Marcos’ scheme to return to
Malacañang was boosted over the past six years under
Duterte who authorized the hero’s burial for Marcos,
repeatedly praised his dictatorial rule, claimed that the
Marcoses have no ill-gotten wealth, and finally connived to
rig the elections.
“A Marcos regime promises to be a continuation of the past
six years of tyrannical rule and puppetry to foreign
imperialist powers, and a return to the Marcosian-levels of
corruption and plunder, 50 years after Marcos Senior
declared martial law in 1972 and established one-man rule,”
said the CPP. (CPP Information Bureau)

Eleksyong 2022, pinakamalala sa kasaysayan
Mayo 13, 2022
Binansagan ng grupong Kontra Daya na “pinakamalala sa
kasaysayan” ang katatapos lamang na eleksyon dulot ng
napakaraming aberya sa araw ng botohan at sa tuluy-tuloy
na paglaganap ng disimpormasyon sa panahon ng
kampanya.
Sa taya ng grupo, umaabot sa 1.1 milyong boto ang nawalan
ng saysay dulot ng aberya sa halos 2,000 vote counting
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machine o VCM. Nagdulot ang mga aberya ng kaguluhan
laluna sa mga presinto kung saan “pinayuhan” ang mga
botante na iwan na lamang ang kanilang balota sa mga
upisyal sa eleksyon. Dahil sa sobrang tagal ng pagpapalit ng
mga makina (may ilan na buong araw bago napalitan),
marami ang napilitang iwan na lamang ang kanilang boto at
hindi na naghintay ng resibo para rito. Maraming botante
ang hindi na nakaboto dahil sa tagal ng paghihintay. Imbes
na agapan, tumanggi ang Commission on Elections na
palawigin ang oras ng botohan.
Ayon sa grupo, nakatanggap sila ng 577 ulat ng di paggana
ng mga VCM, 152 ulat ng iligal na pangangampanya, 109 ulat
ng bilihan ng boto, at 55 ulat ng red-tagging sa mismong
araw ng botohan. Mas marami pa rito ang di na nakaabot sa
grupo, kabilang ang malawakang pananakot at bilihan ng
boto sa kanayunan. Ayon sa Comelec, hindi bababa sa 1,800
ang VCM na nagka-aberya.
“Ang kongklusyon sa eleksyon ay simple lang,” ayon kay
Danny Arao, kumbenor ng Kontra Daya. “Ito ang
pinakamalala. Ito ang pinakabulok. At ito ang pinakawalang
kahihiyang dinaya.”
Samantala, tinukoy ng mga statistician (mga eksperto sa
estadistika) at akademiko ang binansagan nilang
“salamangkang 68:32,” o ang walang pagbabagong agwat sa
pagitan ng mga itinatalang boto nina Ferdinand Marcos Jr at
Leni Robredo sa unang mga oras ng di upisyal na bilangan sa
gabi ng Mayo 9. Ito ang kanilang naging kongklusyon sa
isinagawang porum kahapon, Mayo 12, kaugnay sa naganap
na halalan. Ayon sa kanila, maaaring ipaliwanag ng mga
statistician ang “salamangkang 68:32” na naganap sa
pagbibilang ng mga boto pero hindi maitatanggi na batbat
ng disimpormasyon at iregularidad ang nagdaang eleksyon.
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“Wala kaming masasabing di pangkaraniwan kaugnay sa
mga estadistika, pero may posibililad pa ring may naganap
habang ibinabato ang mga resulta,” ayon kay Erniel Barrios,
isang propesor ng statistics. “Ang tanging paraan para
maberipika ito ay sa pamamagitan ng manwal na
pagbibilang ng mga boto.”
Lampas sa bilangan, mayor na salik sa eleksyon ang
disimpormasyon, strategic branding (matagalang pagbubuo
at pagpapalaganap ng imahe o reputasyon) at algoritmo sa
social media. “Pwede kang makulong sa isang algoritmo
kung saan pawang fake news lang ang mababasa mo — at
ang tunay na balita ay di na makapapasok sa iyong
algoritmo,” ayon kay Rachel Khan, associate dean ng UP
College of Mass Communication at koordineytor ng Tsek.ph.
Pinuna ng mga akademiko ang paggamit ng “di kumpleto” na
mga sarbey tulad ng Pulse Asia at Google Trends para
pangunahan ang mga resulta. “Ang mga ito ay nakabatay sa
pagtingin. Madali itong magbago-bago.”

Mga librong pambata, nired-tag
Mayo 13, 2022
Inatake ng NTF-Elcac at National Intelligence Coordinating
Agency ang mga librong pambata na naglalaman ng mga
kwento kaugnay sa batas militar sa ilalim ng diktadurang
US-Marcos Sr. Nired-tag ng mga upisyal ng estado ang mga
libro at sinabing bahagi ito ng plano ng mga “komunista”
para “gawing radikal” ang mga batang Pilipino.
Ginawa ang pangrered-tag matapos maglabas ang Adarna
House, isang kumpanyang naglalathala ng mga librong
pambata, ng tinagurian nitong “#NeverAgain book bundle,”
isang nakadiswentong koleksyon ng limang libro. Kalakip ng
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koleksyon ang mga librong Ito ang Diktadura, Isang Harding
Papel, Edsa, Si Jhun-Jhun noong Bago Ideklara ang Batas
Militar, at The Magic Arrow.
Binweltahan ng grupong Karapatan ang naturang mga
upisyal at sinabing ang naturang mga libro ay gawa ng mga
batikan at multi-awarded na mga manunulat at
mangguguhit.
“Ang mga ito ay mapagkumbabang mga kontribusyon para
maliwanagan ang kabataan kaugnay sa brutalidad na
dinanas ng libu-libo sa panahon na iyon,” ayon kay Cristina
Palabay, pangkalahatang kalihim ng grupo. Nakatitiyak ang
grupo na ang pagtatalaga kay Sara Duterte bilang kalihim ng
Department of Education, babaha ang dagdag na mga fake
news at disimpormasyon — kundiman pagsesensor — sa
mga reyalidad ng kasaysayan ng Pilipinas, laluna sa panahon
ni Marcos Sr at Duterte Sr.
Kasabay nito, nagpahayag ng matinding pangamba ang mga
akademiko sa posibleng pagtanggal ng mga libro kaugnay sa
batas militar mula sa akademya at mga aklatan. Ayon sa
grupong Akademya at Bayan Laban sa Disimpormasyon at
Dayaan, maaaring gumawa ng sistematikong paraan ang
mga Marcos para tanggalin ang mga libro at materyal,
lalupa’t napakaagresibo ni Marcos Jr sa paglilinis ng
kanilang pangalan sa mga libro.
Sa gayon, kailangang tiyakin na napoprotektahan ang mga
ito, kasabay ng mga rekord ng mga bitkima ng “gera kontradroga” ng rehimeng Duterte na nasa Commission on Human
Rights at rekord ng pagbibigay danyos sa mga biktima ng
batas militar, anila.
Hindi lamang dapat ipreserba ang mga libro tungkol sa
diktadurang Marcos, kailangang mas palaganapin pa ang
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mga ito, ayon naman kay Geraldine Po, may-ari ng Popular
Bookstore na naging biktima na rin ng red-tagging ng NTFElcac.
“Pinakamaige na ipalaganap natin ang mga librong ito sa
mamamayan dahil isinadokumento nito ang mga kahindikhindik na pangyayari sa ilalim ng batas militar,” aniya.

Limos na taas-sahod, ipagkakaloob sa manggagawa
ng Metro Manila at Western Visayas
Mayo 14, 2022
Inianunsyo ngayong araw, Mayo 14, ng Department of Labor
and Employment (DOLE) ang pahabol na limos na taassahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila at Western
Visayas. Ito pa lamang ang ikalawang pagkakataon sa loob
ng anim na itinaas ang sahod ng mga manggagawa sa ilalim
ng rehimeng Duterte.
Ayon sa DOLE, inilabas kahapon ng Regional Tripartite
Wages and Productivity Board ng Metro Manila ang isang
atas na magtataas sa arawang sahod tungong ₱570 para sa
mga di agrikultural na manggagawa habang ₱533 sa mga
manggagawang agrikultural. Katumbas ito ng katiting na
₱33 dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa.
Samantala, inaprubahan ang hinihingi ng mga manggagawa
na itaas ang sahod sa Western Visayas. Dinagdagan ito ng
₱55 hanggang ₱110, depende sa dami ng ineempleyong
manggagawa. Nasa ₱420 hanggang ₱450 ang sahod na
matatanggap sa rehiyon kung maipatutupad na ang taassahod.
Ayon sa Kilusang Mayo Uno (KMU), pambansang sentrong
unyon ng mga manggagawa “…maliit at di pa rin sasapat sa
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harap ng napakataas na presyo ng mga batayang bilihin ang
wage increase sa mga rehiyon ng Metro Manila at Western
Visayas.”
Gayunpaman, kinikilala ng grupo na isa itong tagumpay para
sa mga manggagawa at kanilang unyon na nagpetisyon para
itaas ang sahod. “Bunga ito ng tuluy-tuloy na
pakikipagdayalog, at pagpoprotesta ng mga manggagawa,”
dagdag ng KMU.
Sa isang ulat ng Ibon Foundation noong Pebrero, lalupang
lumayo sa minimum na sahod ang nakabubuhay na sahod.
Sa kwenta ng grupo, kailangan ng isang pamilyang may lima
katao ng ₱1,072 kada araw o ₱25,252 kada buwan para
mabuhay ng disente sa Metro Manila. Ito ay sa kalagayang
inilagay ng estado sa “mababang” 3% ang tantos ng
implasyon noong Pebrero. Hindi nito saklaw ang pagsirit ng
mga presyo sa mga sumunod na buwan.
Kahapon lamang, Mayo 13, inianunsyo ng Department of
Trade and Industry (DTI) ang pagtataas ng presyo o
suggested retail prices (SRP) ng ilang batayang
pangangailangan sa bansa. Kabilang dito ang aabot sa 82
pagkain na kinabibilangan ng tinapay, delatang isda, tubig sa
bote, pinrosesong gatas, noodles, kape, asin, sabon panlaba,
detergent, harina, prinoseso at delatang baboy at baka, suka,
patis, toyo, sabon at baterya.
Patutsada naman ng KMU na sa tagal nang halos tatlong taon
bago muling itinaas ang sahod, tanging sa dalawang rehiyon
lang ito ipagkakaloob. Hamon ng grupo na dapat nang
maglabas ang lahat ng Regional Wage Board ng wage orders
para madagdagan ang minimum wage ng mga manggagawa
sa buong bansa.
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Iginigiit nila at ng mga manggagawa na dapat gawing
prayoridad ang pagpapasa ng ₱750 pambansang minimum
na sahod sa buong bansa at dapat itong igiit sa pagbubukas
ng ika-19 na Kongreso. Nananatili pang nakabimbin sa
kongreso ang panukalang batas para sa ₱750 pambansang
minimum na sahod, na isinumite at ipinaglaban ng
Makabayan bloc.

Martsa laban sa dayaan sa eleksyon, inilunsad sa
Maynila
Mayo 14, 2022
Tinatayang 4,000 katao ang lumahok sa martsa-protesta
kahapon, Mayo 13, sa Philippine International Convention
Center sa Pasay City kung saan isinasagawa ang
pambansang pagbibilang ng Commission on Elections sa
mga boto sa eleksyogn 2022.
Pinangunahan ng grupong Bagong Alyansang Makabayan
ang kilos protesta kasama ang iba’t ibang mga progresibo at
demokratikong grupo na kumukundena sa naganap na
maruming halalan. Tinutulan nila ang panunumbalik ng
tiranya at di lehitimong rehimeng Marcos II.
“Maraming iregularidad, maraming palpak sa ginawa ng
Comelec, maraming disimpormasyon na ‘di pinigilan,
maraming pamimili ng boto na hindi inimbestigahan, redtagging na hinahayaang mamayagpag…Yung mga tao dito
gustong managot ang Comelec sa mga iregularidad na iyon,”
pahayag ni Renato Reyes, pangkalahatang kalihim ng grupo.
Hindi nakatuloy sa PICC ang marami sa mga nagmartsa dahil
sa pagharang sa kanila ng mga pulis. Isinagawa na lamang
nila ang programa sa Cultural Center of the Philippines.
Kabilang sa mga nagprotesta ang grupong Kontra Daya na
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nakatanggap ng aabot sa 4,000 ulat ng mga anomalya at
problema sa naganap na eleksyon noong Mayo 9.
Samantala, bago ang naturang protesta, naglunsad ng isang
padasal ang mga taong simbahan at relihiyosong grupo
malapit sa PICC. Ilan sa mga grupong ito ay ang Ecumenical
Bishops’ Forum, National Council of Churches of the
Philippines at iba pa. Panawagan ng mga relihiyoso na
maging mapagbantay: itakwil ang mga iregularidad sa
eleksyon, ipagtanggol ang demokrasya at isulong ang
adyenda ng mamamayan.
Ang pagkilos ay naging bahagi at kulminasyon ng mga
protesta at kampuhan kontra daya na inilunsad sa Liwasang
Bonifacio sa Maynila mula Mayo 10. Malaking bilang ng mga
lumahok sa protesta ay mula sa mga kabataan.
Liban pa sa mga protesta sa Metro Manila, ikinasa rin ang
mga pagkilos sa iba’t ibang bahagi ng bansa simula Mayo 10.
Nagkaroon ng mga protesta sa mga syudad ng Baguio, Naga,
Iloilo, Bacolod, Cebu, Davao at mga prubinsya ng Isabela,
Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan, Pampanga,
Zambales, Balanga at Mariveles sa Bataan, Batangas, Laguna,
Aklan, Leyte, Negros Oriental, at Zamboanga.
Ang eleksyong 2022 ang pinakamalala at pinakamarumi sa
kasaysayan ng dekompyuter o automated na eleksyon sa
bansa ayon sa Kontra Daya.

Mga guro, umalma sa pagtatalaga kay Sara Duterte
bilang kalihim sa edukasyon
Mayo 15, 2022
Umalma ang mga guro sa Alliance of Concerned Teachers
(ACT) Philippines sa pagtatalaga ni Ferdinand Marcos Jr sa
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kanyang katambal na si Sara Duterte bilang kalihim ng
Department of Education. Anila, hindi matutugunan ng
walang alam sa karanasan ng mga guro ang krisis na
kinakaharap ng sektor ng edukasyon.
“Ang kailangan namin ay isang pamunuang kikilala sa krisis
sa kaalaman, ang lugmok na kalidad ng edukasyon, ang
lubhang kulang sa sahod na kalagayan ng mga guro, at ang
nalulusaw na pagtanaw ng bansa sa kasaysayan at pagkilala
sa katotohanan,” ayon sa pahayag ni Raymond Basilio,
pangkalahatang kalihim ng ACT.
Hinaing ng ACT, “si Sara Duterte ay walang kaalam-alam sa
mga problemang ito, na sa ilalim ng paghahari ng kanyang
ama ay lumala pa, at wala siyang ni isang karanasan sa
pagtugon sa mga isyung ito. Paano niya susolusyonan ang
mga krisis na ito?”
Nangangamba rin ang mga guro na sa naging kasaysayan ni
Sara Duterte na mapanupil na pamumuno at pagpapakalat
ng pekeng balita. Anang grupo, “pinatunayan na ni Sara
Duterte na isa siyang pasistang pinuno, na walang pakialam
sa edukasyon at mga prinsipyong itinataguyod nito, tulad ng
kanyang ama.”
Binigyang-diin ng ACT na sa kanyang pamumuno sa Davao
City, nired-tag ang mga unyonistang guro, sapilitang
ipinasara ang mga paaralang Lumad at namayagpag ang
pamamaslang sa ilalim ng pekeng gera konta droga.
Para naman sa grupong Campaign Against the Return of the
Marcoses and Martial Law (Carmma), layunin ng paghirang
ni Marcos Jr kay Duterte bilang kalihim sa edukasyon ang
sistematikong manipulahin ang pagtuturo ng kasaysayan sa
mga paaralan.
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“Binabalak ng mga Marcos na iinstitusyonalisa ang kanilang
mga kasinungalinan,” saad ng grupo. Noong 2020, si Marcos
Jr. mismo ay nanawagan na baguhin ang mga libro sa
kasaysayan dahil umano sa pagtuturo ng “kasinungalingan
sa mga kabataan.”
Maaari pa umano itong mangahulugan ng mismong
pagbaligtad sa akademikong kalayaan, laluna ang kalayaan
sa pagtuturo at pagtatalakay sa mahahalagang katotohanan
ukol sa batas militar sa mga paaralan. “Dapat nating labanan
ang mga bantang ito at manindigan para sa pagtatanggol sa
akademikong kalayaan,” panagawan ng grupo.
“Bilang mga guro, gagawin namin ang aming mga trabaho…
para ipagpatuloy ang laban para sa hustisyang panlupunan
sa harap ng madilim na panahon. Hindi magagawang patayin
ng kamay na bakal ang apoy ng sulo ng kaalaman…sa halip
lalong itong pagliliyabin ng isang pasistang pamumuno,”
pagtatapos ng ACT.

Panawagan sa internasyunal na komunidad, itakwil
ang pagbabalik ng mga Marcos sa poder
Mayo 15, 2022
Nanawagan ang International League of Peoples’ Struggle sa
internasyunal na komunidad noong Mayo 13 na itakwil ang
panunumbalik ng mga Marcos at pananatili ng mga Duterte
sa poder. Kinilala nito na ang “pagkapanalo” ni Ferdinand
Marcos Jr. ay resulta ng mga anomalya “mula sa simula at
nakabase sa malawakang disimpormasyon na ipinalaganap
sa social media.”
Batid din ng ILPS ang malaking papel na ginampanan ng redtagging, harasment at pang-aatake ng mga pwersa ng estado
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laban sa mga progresibong grupo, aktibista at malawak na
oposisyon sa pulitika.
“Ang Pilipinas ngayon ay nagsisilbing sentro ng ribalang
inter-imperyalista sa pagitan ng US at China,” ayon sa
pahayag ng grupo. Nakikita nitong “pabor sa China” ang
panunungkulan ni Marcos Jr. Katunayan, isa ang China sa
pinakaunang nagpaabot ng pagbati sa kanya, kahit nasa
simula pa lamang ang di upisyal na bilangan ng mga boto.
Agad ding humabol ang US na naglabas ng pahayag na
“tinatanaw” nito ang “pakikipagtulungan” sa “presidentelect” (halal na presidente) na si Marcos matapos ang di
upisyal na bilangan. Ang presidente ng US na si Joseph Biden
pa mismo ang tumawag kay Marcos Jr. Gayunpaman,
pinansin ng ILPS na kasabay nito, nilaglag ng JP Morgan, isa
sa pinakamalaking imperyalistang institusyon sa pinansya,
ang Pilipinas sa pinapaborang bansa para lagakan ng kapital.
Nakikita ito ng organisasyon bilang “imperyalistang
panghihimasok” kung saan nakahanda ang US na suportahan
o ilaglag si Marcos Jr, depende kung saan siya papanig.
Sa harap nito, nanawagan ang tsapter ng ILPS sa PIlipinas sa
lahat ng mga pwersang anti-imperyalista, anti-pasista at
demokratiko na ilantad, labanan at papanagutin ang
rehimeng Marcos-Duterte. Hinihikayat nito ang
pagmamanman at mga fact-finding mission ng mga
internasyunal na organisasyon at institusyon. Nanawagan
sila para sa pagpigil sa lahat ng suporta para sa tiraniyang
Marcos-Duterte.
Bago nito, nagpahayag ang International Coalition for
Human Rights in the Philippines ng “buung-buong
pagsuporta at pakikiisa sa mamamayang Pilipino at sa
lumalakas na kilusang kumukwestyon sa batbat sa
anomalyang eleksyon sa Pilipinas at sa banta sa mga
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batayang karapatan na idudulot ng papasok na
panunungkulang Marcos.”
Nanawagan ang grupo sa “lahat ng mga demokratikong
gubyerno at organisasyon, kabilang ang mga kilusan sa
paggawa at simbahan, na radikal na palakasin ang
pagsuporta sa demokrasya at hustisya sa Pilipinas, at
patuloy na gumampan ng papel para suportahan ang mga
pagsisikap ng mamamayang Pilipino para sa pundamental
na pagbabagong demokratiko.”

Konsultasyon sa mamamayan ng Cuba kaugnay ng
Family Code, naging matagumpay
Mayo 16, 2022
Umabot sa 6.48 milyong indibidwal o higit kalahati ng
kabuuang populasyon ng Cuba ang nakalahok sa mga
konsultasyong masa at pulong pagtitipon ng gubyerno
kaugnay ng inamyendahang Family Code (Batas sa Pamilya)
ng bansa. Ayon sa gubyerno, umabot sa 79,000 pagpupulong
ang inilunsad.
“Masinsinan na trabaho ang isinagawa sa kabuuan ng
konsultasyon sa mamamayan kaugnay ng borador ng Family
Code, sa kabila ito ng mga kahirapang hinarap ng bansa,”
pahayag ni Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Unang Kalihim ng
Partido at Pangulo ng Republika ng Cuba, sa isang pulong
noong Mayo 10 kasama ang Drafting Commission (komisyon
sa pagsusulat ng borador ng batas).
Nais ng gubyerno ng Cuba na makatulong ang isinagawang
konsultasyon sa populasyon para salaminin nito at ng
Konstitusyon ng bansa ang tunay at kasalukuyang kalagayan
ng mga pamilyang Cubano.
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Nilaman ng borador ang ibayong pagsasaklaw sa mga
Cubano, hindi lamang sa usapin ng kasarian o sekswal na
oryentasyon, kundi pati sa usapin ng edad, pagkilala sa
kanilang mga kakayahan at pagkakaiba-iba, at gayundin sa
pagkilala sa iba’t ibang anyo o kairalan ng isang pamilya.
Isang susing pagbabago sa panukalang Family Code ay ang
paglalarawan sa kasal bilang “boluntaryong pag-iisa ng
dalawang tao,” na nagbabago sa nakasaad sa umiiral na
batas na ang kasal ay “pag-iisa ng isang lalaki at babae.”
Tinanggal din nito ang papahintulot sa mga batang nasa
edad 14 anyos hanggang 18 na magpasya sa kanilang
pagpapakasal. Sa batas na ipinasa noon pang 1975,
pinapayagan ang pagkakasal sa mga batang babae na edad
14 at lalaki na 16 kung babasbasan ng kanilang magulang.
Kabilang din sa amyenda ang pagpapahintulot sa mga ama at
ina na pumili kung kaninong apelyido ipasusunod ang
pangalan ng kanilang magiging mga anak.
Matatandaan na nagsimula noong Pebrero ang konsultasyon
kaugnay ng pag-amyenda sa Family Code. Ayon sa
Komisyon, kabilang sa mga isyung pinakapinag-usapan sa
mga konsultasyon ang usapin sa “kasal, responsibilidad ng
magulang, pag-aampon, solidarity gestation, progresibong
awtonomiya, pagkakasunod-sunod ng apelyido,
diskriminasyon at karahasan sa loob ng pamilya, gayundin
ang assisted reproduction.”
Habang naging maayos ang konsultasyon, ayon kay Roberto
Morales Ojeda, Kalihim sa Organisasyon ng Partido,
nananatiling kinakailangang pagsikapang makabuo ng isang
batas na “moderno at inklusibo, at yaong nagwawaksi sa
hindi pagkakapantay-pantay.”
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Matapos ang naturang mga konsultasyon, binuod at ibinigay
na ang lahat ng datos at papeles sa National Assembly of
People’s Power kahapon, Mayo 15. Isasalang ang
inaprubahan ng Asembleya sa isang reperendum na
pagbobotohan kung alin ang kikilalaning mga pagbabago.
Ilalabas ang pinal na kodigo sa Hunyo 17.
Ayon sa mga upisyal ng Cuba, magsisilbing tila isang mapa
ng buhay na maaaring balikan at konsultahin ng mga
pamilya kaugnay ng kanilang mga desisyon. Ayon pa sa
gubyerno, dapat patuloy pag-usapan ang batas kapag
naaprubahan na ito para patuloy na pandayin ang
pagkakaisa, pag-ibig, at pagkakapatiran ng kalalakihan at
kababaihang Cuban, para sa patuloy na pagrespeto sa isa’t
isa.
Para sa pangulo ng Cuba na si Diaz-Canel, ang pagkakaroon
ng isang modernong Family Code — na nagpapakita ng
kanilang determinasyon na ipagtanggol ang “lahat ng
klaseng karapatang-tao” — ay isang “kinakailangang laban.”

Pamunuan ng UP, pumalag sa panibagong redtagging
Mayo 16, 2022
Kinundena ng pamunuan ng Unibersidad ng Pilipinas (UP)
ang panibagong red-tagging kamakailan ng National Task
Force-Elcac sa mga bumubuo ng komunidad ng UP. Sa isang
kalatas noong Mayo 13, sinabi ng UP President Advisory
Council na ang pahayag ng NTF-Elcac ay malisyoso at
minamasama ang lehitimong mga porma ng protesta.
Ginawa ng NTF-Elcac ang pangrered-tag noong Mayo 11
nang pagbantaan nito ang mga kabataan na lumahok sa
protesta laban sa mga iregularidad at anomalya sa eleksyong
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May 9. Binansagan din ng ahensya ang UP bilang “pugad ng
rekrutment ng mga terorista.”
Naglabas rin ng pahayag mismo si National Security Adviser
Gen. Hermogenes Esperon na nangrered-tag sa mga
paaralang lumahok sa protesta. Inakusahan niya ang mga ito
na nagrerekrut para sa Bagong Hukbong Bayan.
Para sa pamunuan ng UP, ang ganitong mga pahayag ay
labag sa kalayaang sibil at nagdudulot ng kapahamakan sa
mga mag-aaral sa kanilang paglahok sa demokratikong mga
protesta.
“Walang batayan ang mga akusasyon at kapraningan ito,”
ayon sa konseho. “Hindi kami magkikimi sa panahong
ipinapahamak ang buhay ng aming mga mag-aaral.”
Anito, patuloy na ipagtatangol ng unibersidad kanilang
demokratikong mga puwang at ipagtatanggol ang kanilang
mga estudyante laban sa red-tagging, panggigipit at
intimidasyon.
“Ang kritikal na pag-iisip at paglilingkod sa komunidad at
bansa ay tatak ng tradisyong UP bilang isang institusyon,”
dagdag nito.
Liban sa mismong pamunuan ng UP, kinundena ng mga
estudyante, kanilang organisasyon at mga konseho ang
panggigipit ng NTF-Elcac at ng rehimeng Duterte.

Batikang Palestinong mamamahayag, pinatay ng
Israel
Mayo 18, 2022
Malawakang kinundena ng mga mamamahayag, iba’t ibang
grupo at gubyerno ang pagpaslang ng mga armadong
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pwersa ng Israel kay Shireen Abu Akleh, 51, isa sa
pinakakilalang mamamahayag sa rehiyon noong Mayo 11. Si
Abu Akleh ay isang American-Palestinian na bahagi ng Al
Jazeera Media Netwok.
Mariing kinundena ng Al Jazeera ang anito’y sadyang
pagpaslang kay Abu Akleh habang ginagampanan niya ang
kanyang tungkulin bilang mamamahayag. Ayon sa network,
nakasuot ng press jacket at helmet si Abu Akleh na malinaw
na nagtutukoy sa kanya bilang bahagi ng midya. Malinaw din
sa mga sundalo ng Israel ang kinaroroonan niya sa
panahong iyun, kasama ang iba pang myembro ng midya.
Ayon sa kasama niyang mamamahayag, napakalinaw na
sadyang tinarget ng sinumang bumaril sa kanya ang bahagi
ng kanyang katawan na hindi protektado. Binaril siya sa ulo,
sa bandang baba ng kanyang tainga na hindi saklaw ng
kanyang helmet.
Sadya ring binaril sa likod ang mamamahayag na si Ali alSamudi, katrabaho niya sa Al Jazeera, nang sumaklolo ito sa
kanya. Ibinabalita noon nang live ni Abu Akleh, al-Samudi at
iba pang mamamahayag ang operasyong militar ng Israel
laban sa mga Palestino sa Jenin refugee camp sa hilagang
bahagi ng West Bank.
Tinawag ng Al Jazeera, Palestine Authority, mga kaanak, mga
kapwa niya mamamahayag at maging ng estado ng Qatar
kung saan nakabase ang network na “asasinasyon” ang
pagpatay sa kanilang mamamahayag. “Ito ang paraan para
patahimikin siya,” ayon sa kanyang mga kaanak.
Ayon sa UN Special Rapporteur on Palestine na si Francesca
Albanese, ang pagpatay kay Abu Akleh ay isang “seryosong
paglabag sa international humanitarian law at potensyal na
krimen sa digma sa ilalim ng Rome Statute ng International
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Criminal Court.” Mismong ang Palestine Authority ang
nakahandang magsampa ng kaso kaugnay sa pamamaslang,
dagdag sa napakarami nang kasong nakasampa laban sa
Israel sa korteng ito.
Hindi nagtapos ang karahasan ng Israel sa pagpaslang kay
Abu Akleh. Sinalakay ng mga sundalo nito ang martsa ng
kanyang libing sa sumunod na araw, Mayo 12. Tinangka
nitong buwagin ang prosesyon sa Jerusalem at
pinagbabatuta ang mga may dala ng kanyang kabaong.
Ipinagluksa si Abu Akleh ng buong Palestine na nagturing sa
kanya bilang kanilang “boses” sa midya. Ibinalita niya ang
napakarami nang mahahalagang paglaban ng mamamayang
Palestino mula nang maging mamamahayag siya ng Al
Jazeera noong 1997.

CPP: No NPA in reported harassment against CHR in
Mindanao
Mayo 18, 2022
The Communist Party of the Philippines (CPP) today
clarified that the New People’s Army (NPA) is not involved
in the alleged series of harassment against the Commission
on Human Rights’ regional offices in Mindanao the past days.
The CHR reported in a statement yesterday that its offices in
Region X (Northern Mindanao) and XII (Soccsksargen)
supposedly received calls from someone who introduced
themselves as NPA members. The supposed individuals
were asking for monetary amount and made threats against
personnel of the CHR.
“We assure the CHR that the NPA is not involved in any
threats or extortion attempts against their regional offices,”
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said CPP Chief Information Officer Marco Valbuena. “This is
either plain extortion or the handiwork of people who wish
to defame the NPA and portray it as involved in gross
criminal activities.”
“The CHR can easily get in touch with the CPP
(contact@cpp.ph) or through its local representatives to
seek verification of these reports,” Valbuena said. The CPP
also noted that they have received similar reports from
different individuals and areas consulting whether such
actions are true or not.
Valbuena also pointed out that the CPP and NPA strictly
abide by international humanitarian law and consider the
CHR as a civilian agency and not a target of military action.
This is despite the fact that the CHR it is an adjunct of the
reactionary government and typically downplays human
rights abuses of the Armed Forces of the Philippines and
Philippine National Police, especially in counterinsurgency
operations. (CPP Information Bureau)

Mga grupo, galit sa panunumbalik ng open-pit
mining sa South Cotabato
Mayo 18, 2022
Noong Mayo 16, bomoto pabor sa pag-aalis ng pagbabawal
sa open-pit na pagmimina ang Sangguniang Panlalawigan sa
South Cotabato. Ito ay matapos ng mahabang pakitang-tao
na mga konsultasyon bago ang eleksyon kung saan kunwa’y
pinakinggan nila ang mamamayang tutol rito.
Dahil sa pagtanggal, muling makapag-oopereyt ang
mapaminsalang kumpanyang mina na Tampakan coppergold mine project na ipinasara noong 2010 ng lokal na
pamahalaan ng South Cotabato. Pangunahing hawak ito ng
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multinasyunal na kumpanyang Saggitarius Mines
Incorporated ang proyekto.
Katwiran ng lokal na pamahalaan, kikita ang lalawigan ng
$5.9 bilyon o tinatayang ₱295 bilyon kapalit ng 375,000
toneladang tanso at 360,000 oz ng ginto.
Tinuligsa ang pagdadahilang ito ng mga grupong
pangkalikasan at residente sa lugar na malaon nang
tumututol sa operasyon.
Ayon sa isang residente, ang kikitain umano ng katutubo sa
operasyon ay hindi sasapat para bayaran hindi lang ang
pagpatay sa kalikasan kundi pati na ang pagwasak sa kultura
ng mga katutubong B’laan at Manobo sa erya.
“Nakapanlulumo at isang trahedya,” ganito naman
inilarawan ni Bishop Cerilo Casicas ng Diocese of Marbel ang
desisyon ng Sangguniang Panlalawigan ng South Cotabato.
Aniya, ang kinabukasan ng prubinsya ay kanilang
pinagpasyasahan sa loob lamang ng 15 minuto.
Kinastigo rin nila ang pagratsada ng mga kasapi ng SP sa
desisyon. Kabilang sa nagdesisyon sina Board Member
Hilario de Pedro VI, prinsipal na awtor ng pagtanggal ng ban
sa pagmimina, Edgar Sambog, Dardanilo Dar, Noel Escobillo,
Antonio Fungan, Eamon Gabriel Mati, Henry Ladot, Rolando
Malabuyoc, Alyssa Marie Fale at Rose Grace Achurra.
Tatlong board member ang hindi nakadalo sa sesyon.
Nanawagan naman ang grupong Kalikasan People’s Network
for the Environment sa gubyerno na itakwil ang mga
inamyenda sa environmental code ng prubinsya. Ani Leon
Dulce, sisirain ng mina ang watershed sa lugar na nagbibigay
buhay sa mga likas na yaman sa lugar. Sisirain nito ang
ekosistema ng Altayan-Taplan River na nasa Quezon
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Mountain Range. Sa pagtanggal ng ban at pagpapahintulot
ng mga operasyon ng SMI, ibubukas na rin ang mas malawak
na erya ng Daguma Mountain Range sa mga operasyong
mina.
Samantala, matapos ianunsyo na magpapatuloy ang
konstruksyon ng Kaliwa Dam sa darating na Hunyo,
nakatanggap ng ulat mula sa Sierra Madre mountain range
ng pagpapasabog ng bomba ng kumpanyang Chinese sa
lugar noong Mayo 15. Mahigit 13 taon nang nilalabanan ng
mga Dumagat-Remontado ang proyektong dam sa kanilang
lupang ninuno. Magpapalayas ito sa 5,000 katutubo na
naninirahan sa kabundukan at wawasak sa kalikasan.

Ilan sangsyon laban sa Venezuela at Cuba, binawi ng
US
Mayo 19, 2022
Kinumpirma ni Vice President Delcy Rodriguez ng Venezuela
noong Martes (Mayo 17) na bahagyang pinaluwag ng US ang
mga sangsyon o paghihigpit na ipinataw nito sa bansa para
bigyan-daan ang muling pag-eksport nito ng langis sa
Europe at sa US. Layunin nitong ibsan ang kakulangan ng
langis sa Europe at US na bunga ng pagpataw ng US ng
sangsyon laban sa pag-aangkat ng langis mula sa Russia.
“Bineberipika at kinukumpirma ng Bolivarian Government
ng Venezuela ang balita na kunwa’y inawtorisa ng US ang
mga kumpanya sa langis sa Europe at Amerikano na
makipagnegosasyon at muling magsimula ng mga operasyon
sa Venezuela,” pahayag ni Rodriguez sa kanyang Twitter
account.
Kabilang sa mga pinahintulutan ang pagpapatuloy ng
kumpanyang Chevron ng mga operasyon nito sa Venezuela
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katuwang ang pampublikong kumpanya sa langis na PDVSA.
Papayagan din nito ang kumpanyang Italian na Eni SpA at
kumpanyang Spanish Repsol SA na ilihis ang mga shipment
ng langis na nakalaan sa China tungo sa Europe.
Kasabay nito, tinanggal ni Biden ang mga sangsyon laban sa
mga upisyal ng Venezuela, kabilang ang mga upisyal ng
PDVSA, na noo’y inakusahan ng US ng malawakang
korapsyon.
Ipinataw noong 2017 ng noo’y presidente ng US na si Donald
Trump ang sangsyon laban sa PDVSA at mga upisyal nito at
ipinagbawal ang pakikipag-ugnayan ng mga kumpanyang US
at Europe sa kumpanya.
Pinalalabas ng US na ang pagbawi ng mga sangsyon ay
resulta ng panawagan ng “lider-opposisyon” na si Juan
Guiado, ang pulitikong ipinagpipilitan ng US bilang “tunay na
presidente” ng Venezuela kahit wala itong hinahawakang
pusisyon at di halal sa bansa.
“Alam ng mundo na nagawa ng Venezuela ang unang mga
hakbang sa landas ng pagbangon ang ekonomya ng
Venezuela bunga ng sarili nitong mga pagsisikap, at sa
pamamagitan ng pagkundena at pag-igpaw (overcome) sa di
lehitimong mga sangsyon at di makataong pagboblokeyo,”
bwelta ni Rodriguez sa mga ulat na ang pagtatanggal ng
sangsyon ay “hiningi” ni Guaido. “Sana’y ituloy ito (ng US) sa
pagtatanggal ng lahat ng mga iligal na sangsyon na
pumipinsala sa aming mamamayan.”
Isang araw bago nito, binawi rin ni Biden ang ilang sangsyon
na ipinataw ni Trump kaugnay sa pagpapadala ng pera,
pagbyahe at migrasyon ng mga Cubano. Kabilang sa mga ito
ang pagtanggal sa limit na $1,000 kada kwarto na maaaring
ipadala ng mga Cuban na nasa US sa kanilang mga kaanak sa
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isla at pagpapahintulot sa direktang pamumuhunan ng US sa
kauna-unahang pagkakataon mula 1960.
Muli ring sisimulan ng US ang programa ng reunipikasyon
ng mga pamilya sa US at pagbyahe ng mga Amerikano sa
Cuba para sa layuning pang-edukasyon. Sinuspinde ni
Trump ang dalawang programa noong 2017 at 2019.
Gayunpaman, pinirmahan ni Biden noong nakaraang taon
ang kautusan para palawigin ng isa pang taon ang Trading
with the Enemy Act na salalayan ng mayorya ng blokeyo sa
ekonomya, komersyo at pinansya laban sa Cuba. Binalewala
niya ang taun-taong resolusyon sa United Nations para sa
pagbabaklas ng lahat ng mga sangsyong tinawag na
“patakaran sa henosidyo” laluna sa panahon ng pandemya.
Sa ulat ng Cuba sa UN, umaabot na sa $147.853 trilyon ang
halaga ng pinsala na idinulot ng blokeyo sa mamamayan at
ekonomya ng Cuba mula nang ipataw ito. Sa kasagsagan ng
pandemya (Abril-Disyembre 2020), umabot ang halaga ng
pinsala sa $3.586 trilyon dulot ng “oportunistang” mga
sangsyon na idinagdag ni Trump na nakadisenyo para
paluhurin ang mamamayang Cuban sa pamamagitan ng
“gutom, sakit at hirap.”

Prime minister ng Sri Lanka, napatalsik
Mayo 19, 2022
Napilitang magbitiw sa pwesto ang punong ministro ng Sri
Lanka na si Mahinda Rajapaksa noong Mayo 9, matapos ang
mahigit isang buwan ng sustenidong mga kilos protesta ng
mamamayang Sri Lankan. Nagsimula noong Marso at
umarangkada ang kilusang pagpapatalsik noong Abril.
Naging sentro ng protesta ang Galle Park kung saan itinayo
ang isang kampuhang tinawag na “Gota Go Gama” (Umuwi
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ka na Gota) laban sa kapatid ni Mahinda na si Gotabaya
“Gota” Rajapkasa, ang tumatayong presidente ng bansa.
Tumangging magbitiw si Gota kung kaya’t nagpapatuloy
hanggang ngayon ang mga protesta. Karamihan sa mga
lumahok sa kampuhan ay kabataan.
Pumutok ang mga protesta dulot pangunahin sa palpak na
tugon ng gubyernong Rajapaska sa krisis sa ekonomya na
ibinusod ng dambuhalang utang na di na mabayaran.
Sinuspinde ng estado ang pagbabayad sa $7 bilyong utang
na nakatakdang bayaran ngayong taon. Sa kabuuan,
umaabot sa $51 bilyon ang utang ng estado – kalakhan mula
sa China – na sumaid sa reserbang dolyar nito. Dahil dito,
wala itong pambayag sa imported na langis, pagkain, gatas
at gamot na kinakailangan ng bansa. Resulta nito ang
matitinding kasalatan, mahahabang pila para sa batayang
pagkain at kerosene (ginagamit pangluto) at langis ng
pampublikong mga sasakyan na dinaranas ng mga Sri
Lankan. Sumirit tungong 21.5% ang implasyon at
inaasahang hindi ito bababa hanggang sa susunod na taon.
(May mga ekonomistang nagsasabing nasa 132% ang tunay
na tantos ng implasyon.) Umaabot sa 8 hanggong 10 oras na
walang kuryente kada araw.
Isinisisi ng mga Rajapaksa ang krisis sa pandemya at gera sa
Ukraine, na parehong nagpasirit sa presyo ng pagkain at
krudong langis. Sa kabilang banda, inaakusahan ng
mamamayan ang pamilyang Rajapaksa at kanilang mga
ministro ng korapsyon, pagpataw ng mapaminsalang mga
patakaran sa ekonomya, paggamit sa pandemyang Covid-19
para imilitarisa ang bansa, pagpasok sa mga
kwestyunableng kontrata para sa mga bakuna at
pagpapalaganap ng di syentipikong solusyon sa pandemya.
Bago tuluyang bumitaw, pinaigting ni Rajapaksa ang
panunupil sa mga lumalaban sa kanyang paghahari.
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Ipinataw niya ang curfew at iniutos ang pagbubuwag sa
kampuhang Gota Go Gama kung saan 200 ang nasugatan.
Nag-organisa ang kanyang partido ng mga pagkilos ng
kanyang mga tagasuporta na umatake sa mapayapang mga
rali ng Gota Go Gama. Bilang ganti, sinunog ng mga grupong
anti-Rajapaksa ang mga bahay ng mahigit 50 ministro at iba
pang pulitiko ng nanghaharing partido.
Sa araw na nagbitiw ni Rajapaksa, pinalibutan at ilang beses
na hinagisan ng mga raliyista ng molotov ang kanyang
compound. Kinailangan siyang sunduin ng helikopter ng
militar para makatalilis papunta sa ibang bansa.
Ipinalit ng parlamento kay Rajapaksa si Ranil
Wickremesinghe, myembro ng karibal na partido pero
kilalang malapit sa mga Rajapaksa. Una sa kanyang adyenda
ang paghingi ng tulong sa International Monetary Fund at
World Bank para ipagpaliban ang pagbabayad ng utang
(debt restructuring), muling pagtataas ng mga buwis para sa
makalikom ang estado ng dagdag na rebenyu (na gagamitin
para ipambayad ng utang) at higit pang paghihigpit ng
sinturon ng mamamayan.

57IB na gwardya ng DMCI, pinarusahan ng BHBSultan Kudarat
Mayo 20, 2022
Ikinatuwa ng mga Lumad at Moro ang pagpaparusa ng isang
yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa mga pwersa ng 57th IB
na dumepedensa sa mga negosyo ng D.M. Consunji Inc.
Ayon kay Gary Angeles, tagapagsalita ng BHB-FSMR
(Valentin Palamine Command), bandang alas 2:00 ng hapon
ng Mayo 14 ay tinambangan ng mga operatiba ng BHBSultan Kudarat ang mga sundalo ng 57th IB na nakasakay sa
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isang siksbay. Pinasabugan ng mga Pulang mandirigma ng
command detonated explosive ang sasakyan habang
dumadaan sa masukal na bahagi ng Purok Dulangan, Km 18,
Bgry. Salangsang sa bayan ng Lebak, Sultan Kudarat. Tatlong
sundalo ang agad na namatay habang apat ang nasugatan.
Naganap sa loob mismo ng eryang saklaw ng konsesyon ng
kumpanya. Isang malinaw ito na mensaheng patuloy nilang
lalabanan ang panghihimasok sa kanilang lupang ninuno.
Naniniwala ang mga masang Dulangan na ang pagpapalakas
sa presensya ng militar sa kanilang lugar ay nauugnay sa
pagbabalik-operasyon ng mga negosyong pagtotroso at
agibisnes ni Consunji. Kamakailan lamang ay inalmahan nila
ang isinasagawang konstruksyon ng mga logging road sa
loob ng kanilang mga komunidad.
Isang malaking hamon sa mamamayang Lumad na
Dulangan-Manobo at Moro sa Lebak ang pagkakaluklok
bilang pangulo ni Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. Matagal
na panahon na nilang ipinagtatanggol ang lupang ninuno at
tinututulan ang operasyon ng pamilyang Consunji, isa sa
mga kroni ng diktadurang Marcos. Iginawad ng diktador na
si Ferdinand Marcos Sr. ang Timber License Agreement
(TLI) sa ama ng pamilya na si David Consunji.
Ang TLA ay sumasaklaw sa 150,000 ektaryang lupain ng
mga Lumad sa kabundukan ng Daguma Range. Sa ilalim ng
batas militar ay walang habas na pandarahas at pagmasaker
ang isinagawa ng mga armadong goons ng mga Consunji
laban sa mga Lumad at magsasakang setler upang alisin ang
mga balakid para sa kanilang tuluy-tuloy na opersayon. Ang
panunumbalik ng mga Marcos sa kapangyarihan ay
magbibigay ng malaking pagkakataon sa mga Consunji para
ibayong palawigin ang kanilang kontrol at tuluyang
kamkamin ang lupain ng mga katutubong Lumad na matagal
na nilang inaangkin.
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Limang taon nang nabigong makapagpatuloy ang pagtotroso
ng M&S Company-DMCI matapos itong napahinto ng
armadong rebolusyonaryong kilusan at malawakang
pagtututol ng mamamayang Lumad at mga magsasakang
setler. Hindi rin nakausad ang matagal nang nakabinbin na
mga proyektong pagmimina nito sa kabukiran ng Daguma.
Ito ay sa kabila ng todo suportang militar ng tiranikong
rehimeng Duterte na naging sandigan ng DMCI sa
pagtatangka nitong pangibabawan ang paglaban ng
mamamayan.
Hindi rin nakaligtas sa hagupit ng NTF-ELCAC ang
mamamayan sa Lebac. Nakaranas ang mga residente rito ng
mga pagbabanta, panggigipit at sapilitang pagpapasurender.
Kasabwat ang NCIP at upisina ng IPMR, tinangka nitong
linlangin ang mga Lumad na pumaloob sa umano’y mga
programa at proyektong pangkabuhayan ng mga komunidad
na mahigpit na nakaugnay sa mga proyekto at operasyon ng
mga Consunji. Liban sa pangangamkam ng lupa, nais pa
nitong pigain ang lakas-paggawa ng mga Lumad sa
pamamagitan ng pag-empleyo sa kanila kapalit ng
napakababang sahod.

Kasong diskwalipikasyon laban kay Marcos Jr.,
iniakyat sa Supreme Court
Mayo 21, 2022
Iniakyat sa pinakamataas na hukuman ng bansa ng grupo ng
mga biktima ng batas militar noong panahon ng diktadurang
Marcos Sr. ang kanilang apela kaugnay sa kasong
diskwalipikasyon laban kay Ferdinand Marcos Jr. Tatlong
araw makaraan isampa ang apela, inatasan ng Supreme
Court (SC) na magbigay ng kanyang komentaryo sa loob ng
15 araw na matanggap ang mandamyento.
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Kabilang din sa inatasang magbigay ng kanilang mga
komentaryo ang Commission on Elections (Comelec), na
pinal na nagbasura sa mga kaso, at ang Mababang
Kapulungan.
Pinamunuan ni Fr. Christian Buenafe ang mga petisyuner na
nagsampa ng 70-pahinang Petition for Certiorari noong May
16. Hinihiling nila na kagyat na magbaba ang SC ng
temporary restraining order (TRO) laban sa proklamasyon
ng nagwagi sa katatapos lamang na halalang
pangpanguluhan. Kasama sa mga nagpetisyon sina Fides
Lim, Ma. Edeliza Hernandez, Celia Lagman Sevilla, Roland
Vibal, at Josephine Lascano. Kinakatawan sila ni Atty.
Theodore Te.
Naghapag din ng kaparehong petisyon noong Mayo 18 ang
grupong Campaign Against the Return of the Marcoses and
Martial Law (CARMMA) na kinatawan ni Atty. Howard
Calleja noong Mayo 18. Kabilang sa mga nakapirma sa
petisyon sina Satur Ocampo at Boni Ilagan. Hiniling nila sa
korte na pansamantalang itigil ang pagbibilang ng boto.
Sa kanilang petisyon, binatikos nila ang resolusyon ng
Comelec Second Division noong Enero 17 at ganundin ang
resolusyon noong Mayo 10 ng Comelec en banc (nakaupo
ang lahat na komisyuner) na nagbasura sa petisyong
ikansela ang certificate of candidacy (COC) ni Marcos Jr.
Hinihiling din sa SC ng mga petisyuner na “ikansela at
ideklarang void ad initio” (walang saysay sa umpisa pa lang)
ang COC sa pagka-presidente ni Marcos Jr. na kanyang
isinampa noong Oktubre 2021. Sinabi ng mga petisyuner na
sa pagdeklarang walang saysay ang COC ni Marcos Jr., dapat
ituring na “stray” (walang bisa) ang mga boto sa kanya. (Sa
mga tuntunin ng Comelec, maaari pa ring bilangin ang mga
stray vote pero hindi na ito isasama sa pinal na bilangan.) Sa
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gayon, nangangahulugan itong ang kandidato sa pagkapresidente na nagkamit ng kasunod na pinakamataas na
bilang ng mga boto ang dapat iproklamang presidente.
Batay sa parsyal at hindi upisyal na tala ng mga boto,
“nakakuha” si Marcos Jr. ng 31,104,175 boto habang si Vice
President Leni Robredo ay nakakamit ng pangalawang
pinakamataas na 14,822,051 boto.
Ipinupunto ng mga petisyuner na si Marcos Jr. ay hinatulang
nagkasala ng isang Regional Trial Court sa Quezon City dahil
sa hindi pagbayad ng kanyang income tax returns mula 1982
hanggang 1985. Nanungkulan siya bilang bise gubernador at
gubernador ng Ilocos Norte sa panahong ito.
Tahasang nagsinungaling si Marcos Jr. sa kanyang COC, ayon
sa mga petisyuner. Anila, tinangkang linlangin ni Marcos ang
mga botante sa dalawang pagkakataon. Isa rito ang
pagtanggi niyang nahatulan siya ng korte na nagkasala na
ang karampatang parusa ay habambuhay na
diskwalipikasyon sa pampublikong upisina, pareho sa lokal
o pambansang antas.
Nakatakdang magtipon ang Senado at Mababang
Kapulungan sa Mayo 23 upang simulan ang pagbibilang ng
mga boto para sa mga pusisyon ng presidente at bise
presidente, at sa pagproklama sa mga kandidatong
nakakuha ng pinakamataas na mga boto.
Sakaling hindi bigyang pabor ang kanilang kahilingan,
patuloy pa rin nilang tatawaging iligal ang gubyerno ni
Marcos Jr., ayon sa mga petisyuner.#

Unyon sa PLDT, pumalag sa planong tanggalan
Mayo 21, 2022
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Nanawagan ang Gabay ng Unyon sa Telekomunikasyon ng
mga Superbisor (GUTS)-PLDT Inc. sa kapwa nila mga
manggagawa na magkaisa at ipaglaban ang katiyakan sa
trabaho at tutulan ang napipintong tanggalan sa kanilang
hanay.
Sa isang pahayag noong Huwebes (Mayo 19), iginiit ng
grupo na dapat labanan ng mga manggagawa ang naging
desisyong ng PLDT Inc. na isara ang 52 Sales Service Center
(SSC) o Business Center ng kumpanya. Sa ulat ng unyon,
maaaring mawalan ng trabaho ang 70 nagtatrabaho rito.
Liban sa kanila, apektado rin ang 58 manggagawa
superbisor dulot ng posibleng relokasyon sa malalayong
lugar mula sa kanilang kasalukuyang upisina. Apektado rin
ang mga kontraktwal na manggagawa tulad ng cashiers,
dyanitor at gwardya.
“Ang ganitong iskema ng pagbabalasa ng kumpanya ay
nagdudulot ng pagkadismaya at takot sa mga
manggagawang maapektuhan ang kanilang trabaho,”
pahayag ng GUTS-PLDT.
Hindi naniniwala ang grupo na isasara ang mga upisina para
sa “pagpapaunlad” sa manwal ng pagpoproseso ng mga
serbisyong PLDT para diumano gawing “digital.” Naniniwala
sila na may kaugnayan ang tanggalan at reorganisasyon sa
pag-uunyon ng mga manggagawa.
Habang tumatabo ng kita ang kumpanya (₱26.7 bilyon
noong 2020-2021), lalo naman nilang pinahihirapan ang
kanilang mga empleyado dahil ipakakarga nito sa limitadong
bilang ng empleyado ang mga trabaho ng mga sinisanteng
manggagawa.
Panawagan ng unyon na magkaisa ang manggagawa ng
PLDT na tutulan ang tanggalan. Panawagan nito sa
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maneydsment ng PLDT na ayusin ang sistema sa
pagpoproseso at ipanatili ang mga upisinang panserbisyo at
bigyan ang mga manggagawa ng seguridad sa trabaho.

Ang Bayan interview with Turkey guerrilla forces
Mayo 22, 2022
The TKP-ML (Communist Party of Turkey/Marxist–Leninist)
reported last week that its armed unit, the TİKKO (Workers
and Peasants Liberation Army of Turkey) attacked a camp of
the Turkish Republic fascist forces in the Mennax region, Til
Temir on the morning of May 17. According to their report,
the attack hit a radar inside the camp. The armed action
coincided with the 49th death anniversary of their founder
Ibrahim Kaypakkaya.
In line with this development, Ang Bayan forwarded some
questions to the TKP-ML TİKKO regarding the armed
offensive. The following are excerpts from the May 21 reply
of the TKP-ML TİKKO General Command.
Ang Bayan (AB): Can you tell us more about the May 17
attack mounted by the TIKKO? Which unit of the enemy was
attacked?
TKP-ML TİKKO General Command: Before answering your
question, and for a full understanding, we consider it useful
to give a brief background. The area where we attacked the
enemy is in the region called Rojava Kurdistan, which is
under the occupation of the fascist Turkish state.
In 2019, the Turkish state occupied the city of Serekani, Gre
Spi and its surrounding area in Rojava with forces using the
name of the Free Syrian Army (FSA), a paramilitary force
recruited from Syria. For nearly three years, an armed
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struggle has been waged in this region against the
occupation of the Turkish state.
At the same time, the Turkish state continues to occupy new
areas by being in a constant state of attack.
Military units of the Turkish army are located along the front
line of the entire occupied territory. In some places, they are
located both intertwined and separately. There are
commando, fortification, artillery and tanker units of the
Turkish army in the region where we carried out the attack.
At the same time, the FSA-affiliated paramilitary gang
groups remain with the Turkish army.
These are the forces we attacked.
AB: What crimes is the enemy unit involved in?
TKP-ML TİKKO General Command: The occupation is a
crime against humanity in itself. With this invasion attack,
tens of thousands of people were displaced. Poor Kurdish
and Arab peasants and toilers have been turned into
refugees in the lands where they live, while they suffer from
extortion, plunder, rape, kidnapping and torture o , drug and
human trafficking, sabotage of the people’s production
areas, and many other crimes that we cannot count.
The fascist Turkish state and its army are not just any army.
We are fighting an army whose name has been implicated in
countless massacres and genocide crimes throughout its
history and which is known as such among the people. Both
today and historically, the crimes of the Turkish army are
too numerous to count.
AB: What were the damaged enemy weapons/buildings?
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TKP-ML TİKKO General Command: Our forces hit the
katyusha with their heavy weapons in the style of grenade
launchers, Dochka. Strategic positions in which the enemy
was positioned were destroyed, the radar station was
destroyed, the transport vehicle was hit, its buildings were
damaged. Since we were not able to enter enemy positions ,
we were not able to confirm how many were wounded and
killed. It seems that the attacks we made after the enemy
flew reconnaissance aircraft and attacked us with howitzer
fire were effective.
AB: What was the function of the radar ?
TKP-ML TİKKO General Command: The radar station is a
tower which the enemy uses to conduct reconnaissance and
surveillance. Since the area we attacked is located in the
front line, the situation of moving freely as before in the
positions and bases where the enemy attacks are made has
disappeared. Recently, as a result of both the actions of the
Syrian Democratic Forces (SDF) and the assassination
actions we have carried out, the enemy forces have started
to move behind their positions in a way that does not give us
an image.
AB: What are the other details you can share with us?
TKP-ML TİKKO General Command: Our party has adopted
the TKP-ML people’s war strategy and we, as TIKKO
guerrillas, are carrying out tactical attacks against the
enemy in line with our party’s strategy.
The fascist Turkish state and its current representative
AKP/MHP regime are pursuing an expansionistannexationist policy in the Middle East. Its aim is to annex
other parts of Kurdistan, which it could not annex a century
ago, and to annex it to become its own territory. For this, it
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organizes an occupation operation in an area of more than a
thousand kilometers along its border.
From our point of view, this means a thousand square
kilometers of front and battlefield. In the lands where we are
located, there is the Nubar Ozanian Armenian Brigade,
which we formed from the people belonging to the
Armenian nationality under our command. Our forces are
located at eleven different points on the front line. In the
face of recent enemy attacks, we had martyred and wounded
comrades in the brigade. In addition to our latest tactical
attacks, our forces are responding to the enemy’s attack on
the points where our brigade is located by making
retaliatory attacks.

Tunay na halaga ng sahod, bagsak sa panahon ni
Duterte
Mayo 23, 2022
Bumagsak ang tunay na halaga ng sahod sa ilalim ng
rehimeng Duterte dahil sa makupad at maliliit na dagdagsahod at pagsirit ng mga presyo.
Ayon sa Ibon Foundation, grupo sa pananaliksik sa mga
usaping sosyo-ekonomiko, “bumagsak nang 4% ang tunay
na sahod dahil tatatlong beses lamang na taas-sahod ang
ipinatupad sa nakaraang anim na taon mula nang maupo nag
administrasyon Duterte.
Ito ay habang sumirit ang implasyon mula sa 0.5% noong
Hulyo 2016 tungong 7.1% noong Agosto 2018 at 4.9%
noong Abril 2022. Sa taya ng mga ekonomista, mananatili sa
mataas na 4.7% ang tantos ng implasyon sa buong 2022,
higit kumpara sa 2%-4% na ipinanggigiitan ng Bangko
Sentral ng Pilipinas.
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Noon lamang Mayo 15, inaprubahan ng Department of Trade
and Industry ang muling pagtaas ng mga presyo ng 82
batayang produkto nang 2% hanggang 10%. Kabilang dito
ang tinapay, sardinas, nakaboteng tubig, gatas, instant
nudels, sabong panlaba, kandila, harina, pinroseso at
delatang karneng baboy, karnenorte, suka, patis, toyo,
sabong panligo at bateri.
Posible pang tumaas ang presyo ng nabanggit na mga
pagkain at batayang produkto dahil hindi pa nito buong
sinasalamin ang pagtaas ng mga hilaw na materyales na
ginamit para rito, ayon sa DTI. Tumaas mula .56% tungong
32.14% ang presyo ng tamban (para sa sardinas),
mechanically deboned meat (para sa delatang baboy at
karnenorte), buttermilk (para sa gatas) at palm oil (para sa
sabon at nudels).
Dagdag dito ang pagtaas ng presyo ng mga produktong
petrolyo nang 28.34% ngayong taon.

Supertubo ng mga monopolyo ng langis, lumaki nang
300% dulot ng gera sa Ukraine
Mayo 24, 2022
Tatlong beses na lumaki ang tubo ng limang
pinakamalalaking kumpanya ng langis sa mundo para sa
unang kwarto ng 2022, ayon sa isang ulat na inilabas ng
Center for American Progress (CAP) noong Mayo 18. Ito ay
matapos sumirit ang presyo ng mga produktong petrolyo
bunga ng ispekulasyon sa merkado dulot ng imperyalistang
gera na sumiklab sa Ukraine mula Marso.
Tumanggi ang mga kumpanyang ito na taasan ang
produksyon ng krudong langis sa harap ng kasalatan sa
suplay sa US at Europe na likha ng mga sangsyon na
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ipinataw sa langis ng Russia. Nasa $100 pataas kada bariles
ang presyo ng krudong langis sa nakaraang mga buwan.
Nangangahulugan ito ng limpak-limpak na tubo.
Umaabot sa $35 bilyon ang nakopo ng Shell, ExxonMobil, BP,
Chevron, at ConocoPhillips — 300% na mas malaki kumpara
sa tubo nila noong unang kwarto ng 2021. Ayon sa CAP,
hindi kalabisan kung sasabihing labis na kapaki-pakinabang
para sa mga upisyal (ng mga kumpanya) ng langis ang gera
sa Ukraine at hirap na idinulot nito.
Ayon sa institusyon, tumabo nang $205 bilyon noong 2021
ang 25 pinakamalaking kumpanya sa langis matapos ang
muling pagbubukas ng mga ekonomya mula sa mga
lockdown na tugon sa pandemya noong 2020. Hindi nito
lubos na maisip kung gaano kalaki ang supertubo sa unang
kwarto ng 2022.
Sa halip na gamitin ang supertubo para sikaping maibaba
ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong taon,
lalupang pinaarangkada ng mga kumpanya ang paghuthot
ng tubo. Sa US, umabot sa $6 kada galon (₱312 sa palitang
$1=₱52, o ₱82.54 kada litro) ang presyo ng gasolina.
Hindi rin ginamit ng mga kumpanya ng langis ang
dambuhalang tubo para pondohan ang kanilang mga
komitment sa paglaban sa climate change. Sa halip,
niregaluhan nila ang kanilang sarili mga upisyal ng limpaklimpak na sweldo at mga bonus. Ayon sa CAP, kumita ng
$349 milyon sa iba’t ibang anyo ng kompensasyon ang 28
pinakamatataas na upisyal ng kumpanya ng langis at gas
noong 2021. Mas mataas ito nang $45 milyon kumpara sa
2020.
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Mga protestang manggagawa sa Maynila at Davao sa
huling mga araw ni Duterte
Mayo 25, 2022
Sa nalalabing araw ng rehimeng Duterte, magkakasunod na
inilunsad ng mga grupong manggagawa ang mga pagkilos
para igiit ang makatarungang dagdag-sahod at ipagtanggol
ang kanilang mga karapatan.
Nagprotesta sa harap ng Kongreso ang mga myembro ng
Kilusang Mayo Uno noong Mayo 23 para para igiit ang ₱750
na pambansang minimun na sahod at pagkontrol sa pagsirit
ng presyo ng langis at mga bilihin.
“Ang hiningi natin ay nakabubuhay at pantay na sahod sa
buong bansa pati ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin,”
pahayag ng grupo. “Anong nakuha natin? Pinakamataas na
inflation rate, pag-apruba ng DTI (Department of Trade and
Industry) ng taas presyo, at katiting at tila mumo na dagdag
sahod.”
Pagdating nila sa Kongreso, ikinagulat ng mga raliyista ang
bumungad sa kanila na mga pulis na humarang at
nagtangkang buwagin ang pagkilos. Anila, ang hangad
lamang nila ay maglunsad ng mapayapang pagkilos sa
Kongreso upang ipanawagan ang agarang pagsasabatas ng
₱750 national minimum wage law.
“Nasaan na ang karapatan sa malayang pamamahayag at
mapayapang demonstrasyon?” bwelta ng mga manggagawa.
“Hindi pa nauupo si Marcos Jr. pero kitang-kita na ang
pagkitil at pambubusabos sa mga batayang karapatan ng
mamamayan.”
Noong Mayo 24, naglunsad din ng protesta ang mga
myembro ng KMU-Southern Mindanao Region sa harap ng
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DOLE-XI Regional Office para itulak ang panawagan para sa
pambansang minimum na sahod.
Sa ngayon, nasa ₱396 lamang ang sahod ng mga
maggagawang di agrikultural sa naturang rehiyon. Sa
nakaraang anim na taong panunungkulan ni Dutere,
dalawang beses lamang itinaas ang sahod sa Davao Region.
Ang huli ay noong Pebrero 29, 2019, kung saan tumaas ang
sahod nang kakarampot na halagang ₱26 kada araw.
Noong araw ding iyon, nagpiket ang mga manggagawa ng
kumpanyang telekomunikasyon na PLDT sa ilalim ng Gabay
ng Unyon sa Telekomunikasyon ng mga Superbisor (GUTSPLDT) sa harap ng pambansang upisina ng DOLE para
tutulan ang pambubuwag sa kanilang unyon. Isinabay nila
ang protesta sa paghahapag ng position paper kaugnay dito.
Ayon sa unyon, mahigit 200 na Relationship Management
Executives (RME) ang tinangggal ng kumpanya kahit
malinaw na nakasaad sa kanilang CBA na ang mga
manggagawang ito ay kabilang sa maaaring maging
myembro ng unyon. “Wala man lamang abiso ang
management sa mga manggagawa at sa unyon mismo,”
anito. “Malinaw na porma ng union busting ang ginagawa ng
management.”

Protesta kontra-gera, inilunsad sa harap ng US
embassy
Mayo 25, 2022
Nagprotesta noong Mayo 21 malapit sa embahada ng US ang
mga manggagawa at kabataan laban sa mga imperyalistang
gera. Kinundena rin nila ang napipintong papasok na
rehimeng Marcos na inaasahan nilang magiging sunudsunuran sa imperyalistang US.
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Marahas na binuwag ng mga pulis ng Maynila ang pagkilos.
Inaresto si Lloyd Manango, bise-presidente ng League of
Filipino Students at myembro ng pahayagang Manila
Collegian ng University of the Philippines-Manila. Kasamang
inaresto si Kathy Yamzon ng grupong Defend Jobs
Philippines. Sa tulong ng abugadong mula sa National Union
of People’s Lawyers, nakalaya rin ang dalawa matapos ang
limang oras na pagbimbin.
Isinagawa ang protesta kasabay ng paglulunsad ng
Internasyual na Kampanya Kontra-gera ng International
League of People’s Struggle. Layunin ng kampanya na
ilantad at labanan ang panunulsol ng gera ng US, mga alyado
nito at ng komersyal na midya. Anito, ang malawakang
disimpormasyon na pinalalaganap ng mga ito na pabor sa
militarismo sa pandaigdigang saklaw ay pumipinsala sa
pakikibaka ng mamamayan para sa karapatang magpasyasa-sarili laban sa gera, okupasyon at iba pang porma ng
panghihimasok.
“Kinikilala namin na ang mga imperyalistang digma na
ipinapataw sa mundo kung saan pinagsasamantalahan ang
mga magsasaka at manggagawa ay pinakinanabangan ng
mga lokal na oligarkong naghahari sa pamamagitan ng
pasismo,” ayon sa pahayag ng grupo noong Mayo 20.
Inihalimbawa nito ang inter-imperyalistang ribalan ng USNATO at ng Russia na ngayon ay nagdudulot ng kahindikhindik na karahasan at pagdurusa sa mamamayan ng
Ukraine na dati nang naghihirap sa ilalim ng gubyernong
nagpalakas sa mga armadong pasistang grupo.
“Mas marami pang digmang katulad nito ang sisiklab habang
bumabaling ang imperyalismong US sa militarismo at gerang
pandaigdigan para tiyakin ang tubo at pahupain ang mga
epekto ng kasalukuyang krisis sa ekonomya,” anito. “Ang
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kalagayang ito ay di na bago para sa mapagpalayang kilusan
sa Pilipinas,” dagdag ng grupo.
“Ang hegemonya ng US sa Southeast Asia ay nakaangkla sa
alyansa sa pagitan ng Republic of the Philippines (RP) at ng
US— ang pinakamatagal at mahalaga para sa pagkamal nito
ng tubo sa rehiyon ng Asia.” Isa sa pinakaunang nagbigay ng
mensahe sa papasok na rehimeng Marcos II ay ang
presidente ng US na si Joseph Biden.
Itinaon rin ang pagkilos sa mga upisyal na pagbisita ni Biden
sa mga bansa sa Asia mula Mayo 20 hanggang 24. Lumapag
si Biden sa South Korea at Japan at lumahok sa Quadrilateral
Security Dialogue (QUAD), isang alyansa sa pagitan ng US,
Japan, Australia and India.

3 partido sa blokeng Makabayan, ipinroklama ng
Comelec
Mayo 27, 2022
Ipinroklama kahapon, Mayo 26, ng Commission on Elections
(Comelec) ang tatlong partido sa ilalim ng progresibong
blokeng Makabayan na tumakbo sa sistemang party-list na
nakakuha ng pwesto sa ika-19 na Kongreso. Nasungkit ng
tatlong partido ang mga pwesto sa kabila ng lantaran at
todong-atake ng rehimeng Duterte at armadong pwersa nito
laban sa kanila sa nagdaang anim na taon. Kabilang sila sa 55
kinatawan ng mga party-list na hinirang ng Comelec.
Tig-iisang pwesto ang nakuha ng Kabataan Partylist,
Gabriela Women’s Party (GWP) at ACT Teachers Party na
kumakatawan sa mga sektor ng kabataan, kababaihan at
guro.
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Uupong kinatawan ng Kabataan si Rep. Raoul Manuel, dating
presidente ng National Union of Students of the Philippines
at rehente ng mag-aaral sa University of the Philippines.
Muling mauupong mga kinatawan ng kani-kanilang partido
si Rep. Arlene Brosas ng GWP, at Rep. France Castro ng ACT
Teachers.
Ipinroklama ng Comelec ang Kabataan at Gabriela sa kabila
ng kabi-kabilang kaso ng diskwalipikasyong isinampa laban
sa kanila ng National Task Force-Elcac. Nagpapatuloy pa rin
ang tangka ng rehimeng Duterte at mga kasapakat nito para
pagkaitan ng pwesto ang mga progresibo.
Samantala, nabigong makakuha ng sapat na boto ang
grupong Bayan Muna at Anakpawis para makakuha ng
pwesto. Pinuntirya ng lansakang red-tagging, intimdasyon at
pananakot ang mga kampanyador ng Makabayan sa
nagdaang eleksyong Mayo 9 at maging noong nakaraang
eleksyong 2019. Liban pa ito sa naka-programang
pagdagdag-bawas sa boto ng mga partido.
“Ang mga bayarang troll army at laganap na red-tagging ang
ginamit laban sa amin at sa iba pa…para sirain ang
oposisyon,” ayon kay Bayan Muna Rep. Carlos Isagani
Zarate.
Nilabag ng mga empleyado at upisyal ng gubyerno ang batas
kaugnay ng pagbabawal na mangampanya laban sa mga
progresibong kandidato, kabilang dito ang NTF-Elcac, aniya.
“Ang ahensyang ito na mahilig manred-tag ay nagsagawa ng
black propaganda laban sa oposisyon sa pagpapakalat ng
mga alegasyon at konspirasiya nang walang katiting na
ebidensya.”
Naniniwala rin ang Bayan Muna na ang pagkatalo nito ay
dulot ng “malaking pagkaltas ng boto” gamit ang
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elektronikong pandaraya. Nabawasan nang aabot sa 80%
ang kabuuang boto ng Bayan Muna kung ikukumpara sa
botong nakalap nito noong 2019.
Mula 1.117 milyon noong 2019, bumagsak ito tungong
219,000 ngayong taon. Pinakamababang boto ito na nakuha
ng Bayan Muna sa kasaysayan ng paglahok nito sa eleksyon
simula 2001.
Para sa grupo, mistulang tinarget sila matapos ang
tagumpay noong 2019 at mataas na boto na nakuha sa
kabila ng panggigipit ng estado. Ginawa umano ito ng
rehimeng Duterte para “patahimikin ang epektibo at
progresibong boses ng aping mga sektor sa Kongreso.”
Inaasahan na ang Makabayan 3 na nakakuha ng pwesto ay
magiging matikas na oposisyon laban sa supermayorya ng
rehimeng Marcos II sa darating na mga taon at kaakibat
nitong mga kontra-mamamayang batas at panukala.

Sa kada bilyunaryo, isang milyon ang nasasadlak sa
labis na kahirapan
Mayo 27, 2022
Isang bagong bilyunaryo kada 30 oras (o kabuuang 536
indibidwal) ang lumitaw sa panahon ng pandemya o mula
noong 2020. Ang impormasyong ito ay tinukoy ng Oxfam
International, isang pandaigdigang katipunan ng 21 grupong
mapagkawanggawa, sa ulat nitong “Pagpiga ng tubo sa
Pagdurusa.”
Habang may ilandaang bagong bilyunaryo, aabot naman sa
250 milyong katao ang naglugmok sa labis na kahirapan, at
tumindi ang di pagkakapantay-pantay sa mundo, at biglaang
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pagsirit ng presyo ng mga pagkain sa gitna ng gera sa
Ukraine.
Sa ulat ng Oxfam, natuklasan nitong:
1)

ang itinaas na yaman ng mga bilyunaryo sa
nakaraang 24 na buwan ay katumbas sa yaman na
nalikom nila sa nakaraang 23 taon

2)

lumaki ang yaman ng mga bilyunaryo sa sektor ng
pagkain at enerhiya ng isang bilyong dolyar kada
dalawang araw. Kasabay nito ang pagsirit ng presyo
ng pagkain at enerhiya. Lumikha ang kalagayang ito
ng 62 bilyunaryo mula sa sektor ng pagkain.

3)

Ang kumbinasyon ng pandemya, pagtindi ng di
pagkakapantay-pantay at mataas na presyo ng mga
pagkain ay magtutulak sa 263 milyong katao sa labis
na karalitaan sa 2022. Katumbas ito ng isang milyon
katao kada 33 oras.

4)

Kasabay ng pagbagsak ng kabuhayan ng isang milyon
ang paglitaw ng isang bilyunaryo kada 30 oras sa
panahon ng pandemya

Sa gayon, sa kada isang bilyunaryo na nalikha sa panahon ng
pandemya, isang milyon katao ang natutulak sa labis na
kahirapan.
Ayon sa institusyon, ang kalagayang ito ay higit na nagpalala
sa dati nang di pagkakapantay-pantay sa usapin ng yaman,
kita, gender, race (lahi), usapin ng pangkalusugan, sa loob ng
mga bansa at sa pagitan ng mga bansa.
Ilan sa pinakatumubo mula sa pagdurusa ng mamamayan
ang mga kumpanya sa pagkain na Cargill, Walmart, limang
pinakamalaking kumpanya sa langis (IBP, Shell, Total
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Energies, Exxon, Chevron), mga kumpanyang
parmasyutikang Moderna, Pfizer at mga kumpanya sa
teknolohiya (Amazon, Apple, Microsoft, Tesla Alphabet.)
Panawagan ng Oxfam ang pagpataw ng buwis sa
pinakamayayamang indibidwal (wealth tax). Sa partikular,
panawagan ng grupo na patawan nang hanggang 90% ang
“sobrang tubo” (excess profit) sa lahat ng mga industriya.
Babawasan nito ang sobra-sobrang pagpiga ng tubo mula sa
hirap na kalagayan ng mamamayan. Noong 2020, taya ng
Oxfam na ang buwis sa 32 kumpanyang nagkamal ng
pinakamalaking tubo ay pwedeng umabot sa $104 bilyon. Sa
kalaunan, pwede permanenteng buwisan ang
pinakamayayaman ng 2% hanggang 5%, depende sa laki ng
kanilang yaman.

Anak ng diktador, hinirang na ika-17 pangulo ng
Pilipinas
Mayo 28, 2022
Naiproklama na ng Kongreso ang anak ng diktador na si
Ferdinand Marcos Jr. bilang ika-17 pangulo ng bansa noong
Mayo 25. Nauna sa kanya ang proklamasyon kay Sara
Duterte, anak ng tiranikong si Rodrigo Duterte at alkalde ng
Davao City, bilang bise presidente.
Binansagan ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) ang
upisyal na proklamasyong ito bilang “pagkukumpleto” ng
panunumbalik ng mga Marcos sa poder at ang pagpalawig sa
paghahari ni Duterte. Naganap ang restorasyong ito
makaraan ang 36 taon at tatlong buwan mula noong
pinalayas ang mga Marcos sa Malacañang nang bumagsak
ang pasistang diktadura ni Marcos Sr. sa pag-aalsa sa EDSA
noong Pebrero 1986.
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Sa kabila ng pagpaabot ng pagbati ng Malacañang kay
Marcos Jr., hindi nagpadala ng personal na pagbati si
Rodrigo Duterte sa hahalili sa kanya bilang pangulo.
Pinansin ng midya na walang mga kamag-anak na sumaksi
sa proklamasyon ni Sara Duterte, taliwas sa tradisyunal na
kalakaran sa gayong okasyon.
Habang nagsasaya ang pinakamasasaol na pangkatin ng
naghaharing sa hungkag na pangakong “pagkakaisa,”
malaking bahagi ng mamamayang Pilipino, kabilang ang mga
nakaranas ng batas militar at ang kabataan, ay
nangangamba sa pagbabalik ng paghaharing diktadura.
May batayan ang pangambang ito. Hindi pa man nakaupo sa
pwesto, ramdam na ang lalong pagsikip sa nalalabing
demokratikong espasyo. Sa nakaraang mga araw, bago ang
proklamasyon, sunud-sunod ang pambubuwag sa mga
protesta ng mamamayan. Pinakahuli ang pwersahang
pagbuwag ng mga pulis sa mapayapang rali na idinaos sa
labas ng Commission on Human Rights (CHR) sa Quezon City
sa araw mismo ng proklamasyon.
Noong hapon ding iyon, marahas na binuwag ng National
Capital Region Police Office (NCRPO) ang mga raliyista nang
nagsimula silang magmartsa patungo sa Batasang Pambansa
kung saan gaganapin ang proklamasyon.
Mariing binatikos ng CHR at ng Karapatan ang paggamit ng
pwersa ng mga pulis ng NCRPO upang buwagin ang mga
raliyista. Mapayapang idinaos ang kanilang rali sa Liwasang
Diokno sa loob ng bakuran ng CHR sa Diliman, Quezon City
bago sinimulan ang martsa. Sa tarangkahan pa lamang ng
CHR ay binomba na ng tubig at pinagbabatuta ng mga pulis
ang mga ralyista kung saan 14 sa kanila ang nasugatan.
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Hindi sila basta-bastang mananahimik sa mga nangyayari,
ayon sa mga grupong anti-Marcos. Sa harap ng pagbabalik
ng mga pwersa ng tiraniya at pasismo, lalong lalakas ang
kanilang pagpuprotesta at paglalaban sa anuman at lahat na
pagtatangkang ibalik ang lagim ng batas militar ng rehimeng
Marcos I.

Midya, nangangamba sa pag-upo ng rehimeng
Marcos II
Mayo 28, 2022
Nanawagan ang grupo ng mga mamamahayag sa rehimeng
Ferdinand Marcos Jr. na igalang nito ang kalayaan sa
pamamahayag sa bansa at huwag ibayong gipitin. Inilabas
ang pahayag matapos ang limitadong akses at mistulang
pagsasantabi sa midya sa isinagawang kumperensya ni
Marcos Jr. noong Mayo 26.
Tatatlong istasyon sa telebisyon ang inimbitahan ni Marcos
Jr. sa “press conference” kung saan tinalakay niya ang mga
isyung tutugunan ng kanyang administrasyion sa hinaharap
at mga bagong itatalagang personahe sa kanyang gabinete.
Dismayado ang mga grupong midya na hindi inimbitahan at
pinahintulutang makadalo sa kumperensya. Ang insidenteng
ito ay dagdag sa dati nang pag-iwas at hindi pagsagot ni
Marcos Jr. sa mga midya na kritikal sa kanya at kanyang
pamilya.
Ayon sa pahayag, “dapat tiyakin ng mauupong pangulo ng
Pilipinas ang pangangalaga sa kalayaan sa pamamahayag sa
bansa.” Kabilang sa mga pumirma sa pahayag na ito ang
National Union of Journalists of the Philippines, Alliance of
Independent Journalists (AJI), Center for Independent
Journalism (CIJ), The Movement of Independent Media /
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Gerakan Media Merdeka (Geramm), Freedom Film Network
(FFN), Cambodian Journalists Alliance Association
(Camboja), at Association of Journalists of Timor Leste
(AJTL).
“Ang kalayaan sa pamamahayag ay mahalaga para bigyankatuparan ang karapatan sa impormasyon ng publiko, na
siyang isa sa mga susing bahagi ng demokrasya,” ayon sa
mga grupo.
Inalala ng mga grupo na noong paghahari ng diktador na si
Ferdinand Marcos Sr., sikil ang kalayaan sa pamamahayag.
Patuloy na lumubha ang pang-aatake sa mga mamamahayag
kahit matapos mapatalsik ang diktador. Sa ilalim ng patapos
na rehimeng Duterte, dumoble ang mga pag-atake sa mga
mamamahayag at independyenteng midya.
Katunayan, pababa ang ranggo ng Pilipinas sa malayang
pamamahayag sa nagdaang limang taon, alinsunod sa World
Press Freedom Index. Hanggang ngayon, maraming kaso ng
mga paglabag sa mga karapatan ng mga mamamahayag ang
walang resolusyon.
Isa sa mga dahilan ng nagpapatuloy na pagyurak sa kalayaan
sa pamamahayag ang kultura ng kawalang-pakundangan o
impunity na nagbibigay-daan para paulit-ulit na dahasin,
patahimikin at busalan ang midya, ayon pa sa mga grupo.
Sa naging takbo ng kampanya ni Marcos Jr., isa siya sa
tumangging humarap sa midya para sa mga panayam at
interbyu. Pinaunlakan lamang niya ang mga piling mga
istasyon na pabor sa kanyang kandidatura. Makailang-ulit
siyang tumanggi na lumahok sa iba’t ibang mga debate dahil
kritikal umano sa kanya at kanyang pamilya ang mga
nagsasagawa nito.
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Daan-daang pamilya lumikas sa pambobomba sa
Maguindanao
Mayo 29, 2022
Mahigit anim na daang pamilya sa bayan ng Datu Salibo,
Maguindanao ang napilitang lumikas kasunod ng
pambobomba ng Armed Forces of the Philippines (AFP)
noong Mayo 23, 2022. Pinuntirya ng nasabing operasyon
ang Barangay Ganta sa nasabing bayan. Ayon sa AFP, target
diumano ng pambobomba ang isang “grupo ng terorista.”
Dahil sa pambobomba sa Datu Salibo ay muling
nananawagan ang mamamayang Moro laban sa mga
agresibong operasyong militar na direktang umaapekto sa
kanilang mga pamayanan. Ikinadismaya rin nila ang
nasabing aksyon ng AFP na naganap habang ginugunita nila
ang anibersaryo ng pagkubkob ng Marawi City noong 2017.
Ayon sa mga residente ng Datu Salibo, nagulantang sila nang
biglang umalingawngaw ang malalakas na mga pagsabog
buhat sa dalawang FA-50 fighter jets at dalawang MG-520
attack helicopters bandang alas siyete ng umaga. Pinasabog
din ang mga 105 Howitzer na nakapwesto sa isang kampo
ng militar. Tinarget sa pambobomba ang latiang
(marshland) sakop ng Sitio Patawali, Barangay Ganta
malapit lamang sa mga komunidad ng sibilyan.
Matapos ang pambobomba ay sinalakay ng mga pwersa ng
6th IB-PA ang lugar. Ayon sa militar, ang grupong kanilang
tinutugis ay pinangunguluhan ni Esmael Abdulmalik alyas
Abu Torayfe na may kaugnayan umano sa Islamic State, na
diumano’y bagong emir ng DI sa Mindanao. Matatandaan na
noong 2017 ay iniulat na ng AFP at PNP na namatay si Abu
Torayfe sa pinagsamang operasyon ng pulis at militar.
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Drone ng AFP, bumagsak sa Bukidnon
Mayo 29, 2022
Bumagsak ang isang Hermes 900 na drone ng Philippine
Airforce (PAF) kahapon, Mayo 28, sa bayan ng Baungon sa
Bukidnon. Ang Hermes 900 ang pinakaabanteng unmanned
aerial vehicle (UAV) o drone sa armada ng Armed Forces of
the Philippines (AFP) at nagkakahalaga ng tinatayang $25
milyon (₱1.25 bilyon) kada yunit.
Sa paunang ulat ng PAF, bumagsak umano ang drone dahil
sa “problema sa sistema” nito at sinabing walang kamalian
sa bahagi ng mga tauhan o opereytor. Kinutya ito ng makaAFP na website na MaxDefense, na nagsabing mas madalas
“human error” o kasalanan ng tao at hindi aberya sa makina
ang dahilan ng pagkawasak ng mga gamit ng militar.
Dahil dito, nabawasan na ang siyam na Hermes 900 UAVs ng
PAF na ginagamit sa mga operasyong kontra-insurhensya sa
bansa mula noong Setyembre 2019. Bahagi ito ng
tumataginting na ₱8.47 bilyong pagbili ng gubyerno sa
siyam na Hermes 900 at apat na Hermes 450. Ang mga ito ay
sa ilalim ng AFP Modernization Program na bilyun-bilyong
pisong pondo na nilulustay ng magkakasunod na mga
rehimen sa mga gamit militar sa kontra-insurhensya.
Ang Hermes 900 ay gawa ng Elbit Systems, isa sa
pinakamalaking kumpanya ng armas ng pasistang estado ng
Israel. Noong 2021, ibinilang ito sa 23 internasyunal na
kumpanya na kumikita sa pang-aabuso sa karapatang-tao ng
mga migrante at refugee sa buong mundo. Pangunahin itong
nakikinabang sa kampanyang henosidyo ng Israel laban sa
mamamayang Palestino.
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Iselda si Imelda, giit ng mga detenidong pulitikal
noong batas militar
Mayo 29, 2022
Muling iginiit ng grupong SELDA (Samahan ng Ex-Detainees
Laban sa Detensyon at Aresto) sa Korte Suprema na dapat
nang ikulong si Imelda Marcos sa mga kaso ng
pandarambong na nahatulan siya. Noong 2018, ibinaba ng
korte ang desisyong nagkasala si Imelda ng pitong bilang ng
pandarambong ng Sandiganbayan ngunit pinahintulutang
magpyansa dahil umano sa “katandaan” at “kalagayang
pangkalusugan.”
Nanawagan ang SELDA sa Korte Suprema na pagtibayin ang
desisyon ng Sandiganbayan at ikulong si Imelda matapos
itong masiglang dumalo, kasama ang pamilya, sa naging
proklamasyon ng anak na si Ferdinand Marcos Jr. bilang
pangulo noong Mayo 25.
Ipinagmalaki ni Imee Marcos, anak ni Imelda, sa isang
panayam sa midya na “biglang naging malusog” ang kanyang
ina dahil sa pagkapanalo ng anak nitong si Marcos Jr.
Ayon kay Danilo dela Fuente, vice chairperson ng SELDA,
kinokontra ng pahayag ni Imee ang apela ng kanyang ina
kaugnay ng hatol na pagkakakakulong. “Matagal nang
nabimbin ang pagkukulong kay Imelda. Ngayong
kinumpirma ng kanyang anak na maayos ito, nararapat
lamang na ipwesto sya kung saan siya nararapat: sa
kulungan,” pagdidiin ni dela Fuente.
Si Imelda ay nahatulang may sala sa pitong bilang ng
pandarambong dahil sa maanomalyang pagsasalin ng pondo
sa mga Swiss foundation nang hindi bababa sa $352 milyon
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habang gubernador ng Metropolitan Manila noong dekada
1970.
Masakit umano para sa kanilang mga biktima ng batas
militar, ayon kay dela Fuente, na ang isa sa
pinakamalalaking magnanakaw sa bansa ay malaya at
nagpapasasa habang ang mamamayang Pilipino ay
naghihirap dahil sa patung-patong na utang na dulot ng
pamilyang Marcos.
“Lubhang matingkad ang double standard sa pagbabalik ni
Imelda at kanyang pamilya sa Malacañang, habang ang 61
matatandang bilanggong pulitikal na ikinulong ng rehimeng
Duterte ay nananatili sa mga piitan,” dagdag ni dela Feunte.
Pangamba ng SELDA na sa pag-upo ng anak ni Imelda at
pamilyang Marcos sa poder ay mapawawalang-saysay ang
mga kaso laban sa kanya at kanilang mga kasalanan sa
bayan.
“Nananawagan kami sa Korte Suprema na kagyat itong
tugunan at i-dismiss ang apela ni Imelda,” dagdag ng SELDA.
Simula pa 2019 ay paulit-ulit nang nagtatanong ang SELDA
kaugnay ng apela nilang ito pero nananatiling walang tugon
ang Korte sa mga ito.

Dalawang lider magsasaka, inaresto sa Sorsogon
Mayo 31, 2022
Dinakip sina Percival Dellomas at Darwin Guelas, mga lider
magsasaka sa Sorsogon, sa isang tsekpoynt ng Philippine
National Police sa hangganan ng prubinsya ng Sorsogon at
Albay noong Mayo 28.
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Si Dellomas ay lider ng Samahang Magbubukid sa Sorsogon
(SAMASOR) haban si Guelas ay bahagi ng rehiyunal na
konseho ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas – Bikol.
Sila rin ay mga kampanyador ng Anakpawis Partylist noong
nakaraang eleksyon at naging target ng red-tagging ng mga
elemento ng estado.
Kinasuhan si Dellomas ng Anti-Terror Act of 2021 habang si
Guelas ay sinampahan ng gawa-gawang kasong pagpaslang.
Kasalukuyan silang nakadetine sa Castilla Municipal Police
Station.
Samantala, hindi bababa sa 37 pamilya ang sapilitang
lumikas matapos umano magkaroon ng engkwentro sa
pagitan ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan at mga
berdugong tropa ng Armed Forces of the Philippines sa Sityo
Likew, Barangay Namal, Asipulo, Ifugao noong Mayo 23.
Mayorya sa kanila ang nagbakwit sa Namal Elementary
School noong Mayo 24.

Samahan sa Gubat tutol sa pagbabawal sa paghuli ng
crablet
Mayo 31, 2022
Mariing tinutulan ng Cota na Daco Crablet Workers
Association (COTAW) ang Fisheries Administrative Order
No. 264-2020 na nagbabawal sa sinumang manghuhuli ng
alimango at kanilang mga asosasyon, kooperatiba, o
korporasyon na manghuli, mag-ari, maglipat o magpadala at
magbenta ng mga mangrove crablet na mas maliit sa 12
sentimetro.
Ayon sa COTAW, hindi nararapat at pabigat sa kanila ang
pagbabawal na ito sa bayan ng Gubat dahil hindi lumalaki ng
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husto ang mga alimango sa kanilang lugar. Katwiran nila,
hindi mauubos ang mga alimango dahil sila mismo ang nagaalaga, bumibili at naglalagay ng mga alimango sa dagat
upang dumami ito. Anila, ni hindi sila kinonsulta bago
ipataw ang kautusan.
Apektado rin ang kabuhayan nila mula nang magsimula ang
reklamasyon sa tabing dagat sa lugar para sa itatayong
coastal road. Dahil sa lupang tinambak, magiging marumi
ang tubig at matataboy ang mga alimango. Sa ulat ng
COTAW, mula sa ₱1,000 kinikita, umaabot na lamang sa
₱250 ang kinikita ngayon ng mga mag-aalimango kada araw.
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