Hulyo 2017

Praymer
Mga Gera ni Digong:

Ang unang taon
ng rehimeng Duterte
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inalubong ng optimistikong pagtanaw ng
mamamayan ang paghawak sa poder ni
Pangulong Rodrigo Duterte. Marami ang umasa
na magkakaroon ng makabuluhang pagbabago
sa ilalim ni Duterte mula sa sagadsaring anti-mamamayang
rehimeng US-Aquino na sinundan nito. Katunayan,
tiningnan na pagtakwil sa kinagawiang mga trapo ang
pagluklok kay Duterte sa kapangyarihan.
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Pero matapos ang isang taon, taliwas sa inasahang
pagbabago ang tinahak nito sa pangkalahatan. Tumampok
ang kanyang pasistang katangian mula sa gera kontra
droga, kampanyang anti-insurhensya, at pagpataw ng
batas militar sa Mindanao. Matingkad ang patuloy nitong
pagpabor sa malalaking negosyo at dayuhang interes sa
mga patakarang neoliberal na itinataguyod ng kanyang
mga opisyal sa ekonomya. Sa kabila ng anti-imperyalistang
retorika, sinusuyo ni Duterte ang patronahe ng China at
Rusya sa mga pautang at armas habang patuloy naman
ang panghihimasok-militar ng US sa bansa.
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Nagpapakitang gilas naman ang Pangulo sa Kaliwa, pangunahin na ang
muling pagbubukas ng usapang pangkapayapaan. Kaugnay nito ang
pagpapalaya sa ilang mga bilanggong pulitikal at pagtatalaga ng ilang kilalang
progresibong nominado ng Kaliwa sa kanyang Gabinete. Gayunman, maging
ang positibong hakbang na ito ay batbat ng mga kontrobersya at hamon.
Itinatakda ang direksyon ng rehimeng Duterte ng tunggalian sa pagitan ng
Kaliwa at Kanan, at ng progresibo at reaksyunaryo sa panahon ng lumalalang
krisis sa bansa at daigdig. Mahalagang tandaan na hindi pasibo si Duterte
at kusa na lamang hahatakin ng mga nagbabanggaang pwersa sa lipunan.
Beterano itong pulitiko na isa sa mga “kalakasan” ay ang kakayahang
umastang Kaliwa o Kanan, depende kung ano ang magsusulong sa kanyang
adyenda.
At sa kanyang unang taon, walang duda na nangibabaw ang pasismo
at neoliberalismo. Tumampok ang militarista, makadayuhan at antimamamayang patakaran ng Pangulo na nagmamalaking Kaliwa at sosyalista.
Sa proseso, lumiit ang puwang na kanyang inilalaan para magkaroon ng
malaliman at nagsisilbi sa bayan na mga reporma sa ekonomya, pamamahala
at patakarang panlabas. Ang gera ni Digong ay tila hindi na lamang kontra
sa droga kundi gera na rin laban sa mga demokratikong karapatan at sa
kabuhayan ng mamamayan.

1

Ano ang pandaigdigan at pambansang kalagayan na
nagbibigay-daan sa rehimeng Duterte?

Produkto ng lumalalang imperyalistang krisis sa daigdig at ng permanente
at tumitinding krisis ng malapyudal at malakolonyal na lipunang Pilipino ang
administrasyong Duterte. Ang hindi inaasahang pagkapanalo ni Duterte
bilang Pangulo ay sanhi ng kabiguan ng mga kinasanayang trapo na tugunan
ang mga pangangailangan ng mamamayan sa harap ng sapin-saping
pandaigdigan at lokal na krisis.
Patuloy na binabayo ng krisis ng labis na produksyon ang pandaigdigang
sistema ng monopolyo kapitalismo o imperyalismo. Mula nang sumambulat
ang pinakahuling yugto ng likas at paulit-ulit nitong krisis noong 2008-2009,
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hindi pa rin ganap na nakakabangon ang mga abanteng kapitalistang bansa at
kabuuang ekonomya ng daigdig na kanilang pinipigaan ng yaman. Noong 2016,
ayon sa datos ng World Bank, lumago lamang nang 2.4% ang taunang gross
domestic product (GDP) ng daigdig. Ikatlong sunod na taon ito ng tuluy-tuloy
na pagbagal ng pandaigdigang ekonomya mula sa 2.8% noong 2014 at 2.7%
noong 2015. Ito rin ang pinakamabagal na taunang tantos ng paglago ng pandaigidigang GDP mula noong 1.7% na pagbagsak nito sa kasagsagan ng pangekonomya at pampinansyang krisis noong 2009.
Ang mga tradisyunal na sentro ng monopolyo kapitalismo ay dumanas lahat
ng signipikanteng pagbagal ng kanilang ekonomya nitong nakaraang taon.
Bumagal ang tantos ng paglago ng GDP ng US sa 1.6% mula 2.6% noong
2015; ang Japan sa 0.9% mula 1.2%; at European Union (EU) sa 1.9% mula 2.2
porsyento. Maging ang umuusbong na imperyalistang kapangyarihan na China
ay nahaharap sa krisis ng labis na produksyon lalo sa sektor ng konstruksyon
at imprastruktura. Noong 2016, kahit nananatiling relatibong mataas ang tantos
ng paglago ng ekonomya nito, ibayong bumagal ang GDP ng China sa 6.7% na
pagpapatuloy sa dinaranas nitong taon-taong pagbagal mula pa noong 2010.
Ito na ang pinakamabagal na tantos ng paglago ng ekonomya ng China sa
nakalipas na 17 taon, batay sa datos ng World Bank.
Pilit sinusuhayan ng pangungutang ang matamlay na paglago ng mga abanteng
kapitalistang bansa. Upang artipisyal na likhain ang pangangailangan at
kakayahang bumili sa gitna ng krisis at malawakang kawalan ng trabaho at
sapat na kabuhayan ng masang anakpawis, ibinaba nang husto ang interes sa
pangungutang. Matinding pangungutang din ang ginamit ng mga monopolyo
kapitalistang estado para tustusan ang nanganganib na mabangkaroteng
negosyo ng mga dambuhalang korporasyon. At syempre pa, ang pagpapautang
mismo ay bukal ng higanteng tubo para mga imperyalistang bangko. Sa
pinakahuling ulat ng Institute of International Finance (IIF), umabot na sa
US$217 trilyon ang pandaigdigang utang nitong unang kwarto ng 2017,
pinakamataas sa kasaysayan. Katumbas ito ng 327% ng kabuuang produksyon
ng ekonomya ng daigdig. Lampas 29% ng kabuuang utang ang sa US (US$63
trilyon) habang 15% naman ang sa China (US$33 trilyon). Ang pinagsamasamang utang ng mahihirap na bansa kabilang ang Pilipinas ay US$56 trilyon
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- halos 26% ng kabuuang pandaidigang utang at katumbas ng 218% ng
kanilang pinagsama-samang GDP.1
Dahil nananatiling mabagal at mababaw ang paglago ng ekonomyang
nakasandig sa pangungutang, patuloy na lumulobo ang bilang ng mga walang
trabaho sa daigdig. Sa pinakahuling tala ng International Labour Organization
(ILO), nasa 197.7 milyong manggagawa ang walang trabaho noong 2016
at inaasahang lalo pang tataas sa 201.1 milyon sa 2017 at 203.8 milyon sa
2018. Mababa pa ang mga numerong ito kung tutuusin dahil sa pinalabnaw
na depinisyon ng trabaho ng ILO. Sa mga manggagawang may empleyo,
nananatiling mababa ang kalidad ng kanilang trabaho at marami ang nasa
bulnerableng anyo ng trabaho. Ayon sa ILO, nasa 1.4 bilyon ang maituturing
na may bulnerableng trabaho - halimbawa, ang contributing family workers at
own-account workers. Sa mga mahirap na bansa kagaya ng Pilipinas, nasa
halos 79% ng manggagawang may trabaho ang nasa bulnerableng empleyo
habang nasa 69% ang nasa working poverty o sumasahod lamang nang
mababa sa US$3.10 kada araw.2
Ibayo pang pinagsasamantalahan ng mga kapitalista ang mga manggagawa
upang pigain ang tubo sa gitna ng matamlay na paglago ng ekonomya. Sa
ulat ng ILO, bumagsak sa pinakamabagal na paglago (1.7%) sa loob ng apat
na taon ang sahod noong 2015. Dagdag pa, ang higit na nakikinabang sa
paglago ng sahod ay ang 1% lamang na may pinakamalalaking sahod sa mga
empleyado, ang mga pinakamataas na opisyal ng kumpanya na karaniwan
din na silang may-ari ng mga empresa.3 Kaya naman habang pinapasan
ng masang anakpawis ang bigat ng krisis, nagpapasasa sa lumalaking
ganansya at yaman ang mga kapitalista. Ang mga dambuhalang kumpanyang
Amerikano, halimbawa, ay nagtala ng 14.9% na paglago sa tubo nitong unang
kwarto ng 2017 na siyang pinakamalaki sa nakalipas na limang taon.4
1

Rao, Sujata. “Global borrowing hits record as big central banks prepare to tighten credit.” Reuters. 28 Hun. 2017.
<http://www.reuters.com/article/us-emerging-debt-iif-idUSKBN19J1Z9>

2

“ILO: Global unemployment expected to rise by 3.4 million in 2017.” International Labour Organization. 12 Ene.
2017. <http://embargo.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_541128/lang--en/index.htm>

3

“Global wage growth falls to its lowest level in four years.” International Labour Organization. 15 Dis. 2016.
<http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_537790/lang--en/index.htm>

4

Cox, Jeff. “Corporate profits just posted their biggest jump in five years.” CNBC. 12 May. 2017. <http://www.cnbc.
com/2017/05/12/corporate-profits-just-posted-their-biggest-jump-in-five-years.html>
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Ito ang pinagmumulan ng iskandalosong yaman ng mga tinaguriang super rich.
Sa ulat ng Oxfam kamakailan, sinabi nitong ang pinagsamang yaman ng walong
pinakamayayamang tao sa daigdig ay umaabot sa US$427 bilyon o katumbas
ng pinagsamang yaman ng 3.6 bilyong pinakamahihirap na mamamayan
sa buong mundo, kalahati ng kabuuang populasyon ng daigdig. Ganito na
ang pangmatagalang kalakaran sa ilalim ng monopolyo kapitalismo lalo sa
panahon ng imperyalistang globalisasyon at iniluwal nitong pinansyalisasyon
ng ekonomya. Sa nakalipas na 30 taon, halimbawa, habang hindi gumagalaw
ang kinikita ng pinakamahirap na 50% ng mamamayan sa daigdig, lumobo
naman nang tatlong ulit ang kinikita ng pinakamayamang 1% ng populasyon sa
parehong panahon.5
Ayon sa mga pag-aaral, sinusundan ang krisis pang-ekonomya ng pagtaas ng
suportang publiko sa mga sukdulan at populistang maka-Kanan. Pinakatampok
ang pag-usbong ng mga partidong maka-Kanan at pasista sa Italy at Germany
noong 1920s at 1930s na panahon ng Great Depression. Naobserbahan ang
parehong kalakaran (trend) sa Europa nang magsimula ang pinakahuling
kapitalistang krisis noong 2008-2009 kung saan umani ng suporta ang mga
maka-Kanang partido sa UK, France at iba pa.6 Ang sorpresang pagkapanalo
ng populistang si Donald Trump sa eleksyong pampanguluhan sa US ay
maituturing din na kasang-ayon ng nasabing kalakaran.
Para sa mamamayan ng mga abanteng kapitalistang bansa, nagbunga ng
matinding kawalan ng seguridad sa kabuhayan ang globalisasyon at krisis.
Sa paglubha ng disempleyo, tumatampok ang agawan sa hanapbuhay at
rekurso ng estado ng lumalaking hukbo ng mga walang trabaho sa daigdig.
Umaalma ang mga manggagawa sa mga industriyalisadong bayan na nawalan
ng hanapbuhay dahil sa pandaigdigang subcontracting at outsourcing ng mga
monopolyo kapitalista sa kanilang mga malakolonya para palakihin pang lalo
ang kanilang tubo. Nagiging puntirya ang mga migranteng manggagawa mula
sa mga mahirap na bansa na biktima rin ng pagwasak ng imperyalismo sa
5

Lendman, Stephen. “Globalization and social inequality: Obscene wealth of eight mega-billionaires.” Global
Research. 18 Ene. 2017. <http://www.globalresearch.ca/globalization-and-social-inequality-obscene-wealth-ofeight-mega-billionaires/5569098>

6

Sarmadi, Dario. “Far-right parties always gain support after financial crises, report finds.” EURACTIV. 20 Okt. 2015.
<https://www.euractiv.com/section/elections/news/far-right-parties-always-gain-support-after-financial-crisesreport-finds/>  
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kanilang ekonomya. Sa ngalan ng neoliberal na mga hakbanging austerity,
binabawi na rin ang mga benepisyong panlipunan na dating ipinagkakaloob
ng mga gobyerno sa kanilang mga manggagawa. Mabilis na nakakabig ng
mga grupong maka-Kanan ang mamamayan sa kanilang mga populistang
pangako ng trabaho, serbisyo at seguridad. Nakatuntong ito sa panggagatong
sa agawan sa trabaho ng mga manggagawa at panunupil sa mga batayang
karapatang pantao para diumano proteksyunan ang pambansang interes
(kabilang na ang usaping seguridad sa harap ng krisis sa imigrasyon
partikular sa Europa) ngunit ang totoo’y para panatilihin at palakasin ang
umiiral na bulok na sistema. Indikasyon ang paglakas ng populismo ng
masidhing paghahanap ng mamamayan ng tugon sa walang humpay na
atake sa kanilang kabuhayan ng paulit-ulit at papalalang krisis ng kapitalismo.
Ipinapasa ng mga abanteng kapitalistang bansa ang mas matinding bigat
ng kanilang krisis pang-ekonomya sa mga atrasadong malakolonya gaya
ng Pilipinas na bukal ng murang lakas paggawa, likas-yaman, hilaw na
materyales at mala-manupaktura, habang bagsakan din ng kanilang kapital at
kalakal. Relatibong mas mataas ang tantos ng paglago ng GDP ng Pilipinas
pero ampaw ito sa gitna ng patuloy na pagkawasak ng mga produktibong
sektor ng ekonomya at tuluy-tuloy na bumabagal sa nakalipas na dalawang
taon. Nitong unang kwarto ng 2017, nasa 6.4% ang inilago ng GDP ng bansa
- mas mabagal kumpara sa sinundang kwarto (6.6%) at sa parehong kwarto
noong 2016 (6.9%), at pinakamabagal mula noong ikatlong kwarto ng 2015
(6.4%), batay sa tala ng Philippine Statistics Authority (PSA).
Patuloy na lumiliit ang bahagi sa pambansang ekonomya ng agrikultura
na nasa 7.5% na lamang noong 2017 mula 7.5% (2016) at 8.4% (2015)
samantalang nakapako sa 20% ang sa manupaktura sa nakalipas na tatlong
taon. Ang taunang abereyds ng kontribusyon ng agrikultura sa GDP noong
nakalipas na dekada (2000-2009) ay nasa 13.4% at lumiit pang lalo sa 10.4%
sa kasalukuyang dekada (2010-2016). Sa nasabing ipinaghahambing na
panahon, umiral din ang parehong kalakaran sa manupaktura - 23.5% pababa
sa 22.7 porsyento. Bumagal nang husto ang taunang paglago ng agrikultura
mula sa dati nang mabagal na 3.2% (2000-2009) tungo sa 1% (2010-2016).
Kahit pa bumawi ang taunang paglago sa manupaktura mula 3.2% paakyat sa
7.5% sa parehong panahon, hindi pa rin ito sapat para salungatin ang tuloytuloy na pagliit ng kontribusyon nito sa kabuuang ekonomya. Ang direksyong

8

IBON Praymer 

Hulyo 2017

ito ng ekonomya ay direktang bunga ng walang habas na liberalisasyon ng mga
nagdaang dekada.7
Kasabay na dinurog ng imperyalistang globalisasyon ang kakayanan ng
ekonomya na lumikha ng sapat, produktibo at pangmatagalang trabaho para
sa mamamayan. Sa taya ng IBON, umaabot sa 4 milyon ang bilang ng walang
trabaho sa bansa nitong Abril 2017 habang 6.5 milyon ang kulang ang trabaho
(underemployed). Tinatayang nasa dalawa sa bawat limang manggagawang
Pilipino ang may bulnerableng trabaho (alinsunod sa depinisyon ng ILO).8
Kalahati ng mga walang trabaho ang nasa sektor ng agrikultura kung saan
sinasabing 99.2% ng trabaho ay di-pormal.9
Lumikha ng malawakan at malubhang kahirapan ang kawalan ng trabaho at
kabuhayan sa bansa. Pinakamatinding naapektuhan nito ang mga komunidad
sa kanayunan kung saan winasak ng globalisasyon ang agrikultura. Sa
lahat ng sektor, pinakamataas ang insidente ng kahirapan na dinaranas ng
mga magsasaka (34.3%) at mangingisda (34%), ayon sa 2015 na datos ng
PSA. Mataas din ang insidente ng kahirapan sa mga manggagawang nasa
bulnerableng empleyo (25%). Sa kabuuan, nasa 21.9 milyong Pilipino ang
binibilang na mahirap. Tandaang ikinukubli pa nga ang tunay na lawak at
lalim ng kahirapan sa bansa ng dispalinghadong opisyal na estadistika ng
gobyerno.10
Sa mahabang panahon, nagsisilbing salbabida ng ekonomya ang pag-eksport
nito ng lakas-paggawa sa mga industriyalisadong bayan. Mula 2010 hanggang
2015, nasa 1.92 milyon na ang taunang pagluluwas (deployment) ng mga
overseas Filipino workers (OFWs) kumpara sa 1 milyon noong 2000-2009,
batay sa datos ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA).
7

Higit na makikita ang epekto ng neoliberal na pag-restruktura sa ekonomya kung titingnan ang pangmatagalang
kalakarang kontribusyon ng agrikultura at industriya sa GDP. Hal., sa agrikultura - 23.3% (1950s); 21.1% (1960s);
18.2% (1970s); 16.3% (1980s); 14.9% (1990s); 13.4% (2000s); at 10.4% (2010s). Sa industriya (kabilang ang
manupaktura) - 31.6% (1950s); 33.5% (1960s); 38.6% (1970s); 38.4% (1980s); 35.2% (1990s); 32.9% (2000s); at
32.9% (2010s). Batay ito sa datos ng PSA at tinipon ng IBON.

8

Sa kategorya ng PSA, ito ang mga own-account worker (27.1% ng bilang ng may trabaho noong 2016) at iyong mga
worked without pay in own family-operated farm or business (8%).

9

“Ang neoliberalismo at si Duterte.” Usapang IBON. Quezon City, 9 Peb. 2017. Ppt file

10 Halimbawa, ang halagang kinakailangan ng isang Pilipino para hindi bilanging mahirap (poverty threshold) sa opisyal
na tala ng PSA noong 2015 ay Php59.60 kada araw lamang.

IBON Praymer 

Hulyo 2017

9

Noong 2016, umabot sa 5,771 ang average daily development ng OFWs.
Mahigit sa doble ito ng taunang abereyds na deployment noong 1990s at
halos limang beses ng bilang noong 1980s. Ngunit lalong namemeligro ang
mga migrante bunga ng paghihigpit sa imigrasyon sa US at Europa sa harap
ng tumitinding krisis sa daigdig.
Ito ang umiiral na krisis pang-ekonomya nang tumakbo at manalong Pangulo
si Duterte isang taon na ang nakalilipas. Sa isang banda, sinasabing
kahalintulad ng nagaganap sa US at Europa ang sorpresang pagkakahalal
kay Duterte. Itinatakwil na ng sambayanan ang kinasanayang mga pulitiko
na walang kakayanan o kagustuhang tugunan ang krisis na humahagupit sa
mamamayan habang patuloy ang pagpapabaya at katiwalian sa pamahalaan.
Ipinagkakamaling katumbas ng political will ang tila siga nitong manera
at istilo sa pamumuno gaya ng bakal na disiplina sa lungsod ng Davao na
kinatangian ng maraming akusasyon ng paglabag sa karapatang pantao.
Ngunit sa kabilang banda, kakaiba rin si Duterte sa mga populistang makaKanan na namamayagpag ngayon sa mga kapitalistang bansa dahil sa
kanyang mahabang rekord ng pakikitungo sa mga Kaliwa at rebolusyunaryong
pwersa noong alkalde pa siya. Ito at ang kanyang mga pahayag ng
makabuluhang reporma ang nagsilbing batayan ng pakikipagtulungan sa
kanya ng mga progresibo sa kabila ng kanyang malakas na tendensyang
maka-Kanan. Subalit sa unang taon ng pamamahala at paglalahad (unfold) ng
kanyang rehimen, higit na tumitingkad ang tendensyang ito.

2

Paano pinananatili at itinataguyod ng
administrasyong Duterte ang pangkalahatang
neoliberal na programa sa ekonomya?

Tampok ang kawalan ng anumang makabuluhang pagbabago sa
pangkalahatang programa at direksyon ng pambansang ekonomya sa
paglalahad ng pamamahala ni Pangulong Duterte. Sa pamamagitan ng
kanyang mga itinalagang opisyal sa ekonomya na kabilang sa masusugid na
neoliberal sa bansa at mga dating ahente ng mga imperyalistang institusyon,
pinanatili at itinataguyod ni Duterte ang patakaran ng liberalisasyon,
pribatisasyon, deregulasyon, at denasyunalisasyon ng ekonomya ng Pilipinas.
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Nitong Hunyo, pormal na inilunsad ng administrasyon ang Philippine
Development Plan (PDP) 2017-2022. Nakatuntong ito sa AmBisyon Natin
2040 - isang pangmatagalang programa na naglalayon diumanong gawing
maunlad at nakararami ang panggitnang uri sa lipunang Pilipino. Nagsisilbing
gabay ang AmBisyon sa pagbubuo ng mga PDP. Nakatuntong din ang PDP ni
Duterte sa nauna nang inilahad na 0 + 10 point economic agenda ng Pangulo.
Batbat ng mga patakarang neoliberal ang PDP, 0 + 10 point economic agenda
at AmBisyon. Pananatilihin nito ang atrasadong kalagayan ng pambansang
ekonomya at kahirapang dinaranas ng mayoryang magsasaka at manggagawa.
Hindi tinutugunan ng PDP ang pangangailangang iwasto ang malubhang dipantay na hatian ng yaman at disbalansyadong distribusyon ng kita sa bansa.
Nakatuon ang plano sa paglikha ng kondisyon para lalo pang magkamal ng
yaman ang mga dati nang may monopolyo sa yaman ng bansa tulad ng mga
kumprador, panginoong maylupa, at dayuhang negosyo. Hindi ito naglalatag
ng mga makabuluhang programa at patakaran para paunlarin ang mga
produktibong sektor ng ekonomya at likhain ang mainam na kondisyon para sa
industriyalisasyon. Sa halip, itinatambol nito ang pangangailangang paghusayin
ang mga sektor ng ekonomya na nagsisilbi sa pandaigdigang merkado gaya
ng sektor ng serbisyo na nagsisilbi lamang sa malakolonyal na kalakalan
at pamumuhunan. Sa halip na lokal na kapital, ibayong pagbubukas pa sa
dayuhang pamumuhunan ang tunguhin ng PDP.
Matingkad ang neoliberal na oryentasyon ng PDP sa programang pangimprastruktura ng pamahalaan. Pundasyon ng PDP ang “Dutertenomics” at
“Build, Build, Build” na ipinamamarali ng mga opisyal sa ekonomya ng Pangulo.
Magluluwal daw ito ng “golden age of infrastructure” sa bansa. Palalakihin ang
paggastos ng gobyerno sa imprastruktura mula 5.1% ng GDP noong 2016
hanggang 7.4% sa 2022.11 Ngayong taon, inaasahang lolobo nang may 90%
ang paggastos sa imprastruktura kumpara sa nakaraang taon.12 Nakapaloob
dito ang Three-Year Rolling Infrastructure Plan (TRIP) 2018-2020 kung saan
nakalista ang may 4,895 proyekto na nagkakahalaga ng Php3.6 trilyon. Sa
11 Republic of the Philippines. “Chapter 19 Accelerating infrastructure development.” Philippine Development Plan
2017-2022.
12 Cordero, Ted. “Gov’t infra spending to surge by 90% this year - Budget chief Diokno.” GMA News Online. 6 Hul. 2017.
<http://www.gmanetwork.com/news/money/economy/617068/gov-t-infra-spending-to-surge-by-90-this-yearbudget-chief-diokno/story>
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kabuuan, tinatayang aabot sa Php8 hanggang Php9 trilyon ang halaga ng
mga itatayong imprastruktura hanggang matapos ang termino ni Duterte
sa 2022.13 Popondohan ang pinakamalalaking proyekto sa pamamagitan
ng public-private partnership (PPP), official development assistance (ODA)
o utang panlabas, at kumbinasyon nito (hybrid PPP). Kukunin din ito sa
bilyon-bilyong dagdag na buwis na papasanin ng mamamayan sa ilalim ng
Comprehensive Tax Reform Package (CTRP) nito. Sa kabuuan, aabot daw sa
4,000 ang proyektong pang-imprastruktura na ipatutupad ng administrasyon
sa buong termino nito kasama ang 75 dambuhalang flagship projects, kung
saan 18 ang aprubado na ng National Economic Development Authority
(NEDA) Board.14
Pero sa likod ng pagpapakete, maliwanag na hindi bago o orihinal ang
Dutertenomics na nagsusulong pa rin ng neoliberal na adyendang likhain ang
pinakapaborableng kondisyon sa pagkakamal ng tubo ng mga kumprador
at dayuhan mula sa pagtutustos, pagtatayo, at operasyon ng mga susing
imprastruktura sa bansa. Bukod sa ang mismong imprastruktura ay gagawing
negosyo, ang mga itatayong kalsada, paliparan at daungan, sistema ng
transportasyon at iba pa ay naglalayong gawing mas mahusay ang operasyon
ng mga engklabong pang-eksport, mga industriyang extractive gaya ng mga
dambuhalang minahan at plantasyon, mga sentrong komersyal kung saan
naroon ang himpilan ng mga higanteng lokal at dayuhang korporasyon at
pampinansyang institusyon, at iba pa - na lahat nagsisilbi sa pandaigdigang
pamilihan at ekonomya ng monopolyo kapitalista. Masahol pa, nakaamba sa
publiko ang ibayong pagkalubog sa utang at pagpasan ng mga dagdag na
buwis at bayarin (user fees) sa ilalim nito.

13 Diokno, Benjamin E. “Financing the Philippine golden age of infrastructure.” Business World. 1 Hun. 2017.
<http://www.bworldonline.com/content.php?section=Opinion&title=financing-the-philippine-golden-age-ofinfrastructure&id=146039>
14 Kabilang sa 18 proyektong ito ang mga sumusunod: Malitubog-Maridagao Irrigation Project, Phase II; Bonifacio
Global City to Ortigas Center Link Project, Phase 1; Clark International Airport New Terminal Building Project;
Panguil Bay Bridge Project; New Centennial Water Source-Kaliwa Dam Project; New Cebu International Container
Port; MRT-LRT Common Station Project; Iloilo Airport; Bacolod Airport; Laguindingan Airport; Davao Airport; new
Bohol Airport; Chicco River Pump Irrigation Project; Metro Manila BRT-Line 1; Metro manila BRT-Line 2 (EDSA/
Central); Mindanao Rail Project (Phase 1)-Tagum Davao Digos; ONR North 2 (Malolos-Clark Airport-Clark Green
City Rail); and Cavite Industrial Area Flood Management Project. Valencia, Czeriza. “Government lines up bigticket infra projects.” The Philippine Star. 7 Hul. 2017. <http://www.philstar.com/business/2017/07/07/1717059/
government-lines-big-ticket-infra-projects>)
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Pabibilisin ng administrasyong Duterte ang pagtatayo ng mga imprastruktura
gamit pangunahin ang PPP at ipinapauso nitong hybrid PPP. Sa esensya,
ang PPP ay neoliberal na pribatisasyon ng pagpapaunlad ng imprastruktura.
Isinusulong ng PDP ni Duterte ang pagpapatupad ng mga reporma upang
ibayong hikayatin ang mga kapitalista na mamuhunan dito. Kabilang sa
mga reporma ang pag-amyenda sa Build-Operate-Transfer (BOT) Law at
implementing rules and regulations (IRR) nito. Muling nakasalang ang mga
panukalang PPP Act sa Kongreso na kahalintulad ng plano ng nagdaang
administrasyong Aquino na naglalayong i-institusyonalisa ang mga
pampinansya at pampatakarang garantiya ng estado sa mga proyektong
PPP.15 Sa pinakahuling ulat ng PPP Center nitong Hunyo, nasa 15 proyektong
PPP na ang naigawad na nagkakahalaga ng Php317.11 bilyon. Kinopong
ng pinakamalalaking kumprador sa bansa ang mga nasabing proyekto. Sa
nabanggit na halaga, 47% ang hawak ng San Miguel Corporation (SMC) at 21%
ng tambalang Manny V. Pangilinan (MVP) at Ayala, bukod pa sa magkahiwalay
na 18.5% ni MVP at 2.3% ng mga Ayala. Sa kabuuan, ang tatlong ito, ay
kumokontrol sa 10 sa 15 naigawad na proyektong PPP na may katumbas ng
halos 89% ng kabuuang halaga.
Pumuposisyon ang mga kumprador na ito para lalo pang kopongin ang mga
proyektong imprastruktura ng administrasyong Duterte. Kabilang dito ang
mga proyektong unsolicited at hybrid PPP. Umaabot na sa may Php2.6 trilyon
ang mga nasabing proyekto na karamihan ay nasa sektor ng transportasyon.
Isinusulong ng mga kumprador ang proyektong unsolicited upang magtayo ng
mga imprastruktura na hindi lamang nila pagtutubuan kundi magsisilbi rin sa
iba pa nilang komersyal na interes. Halimbawa nito ang Php25-bilyon na toll
road na ipinapanukala ng SM para pagdugtungin ang mga mall nito sa Pasay at
Makati. Ibayo nitong pinahihina ang susing papel ng estado sa pagpaplano at
pagpapaunlad ng imprastruktura na magsisilbi sa pampubliko at pambansang
interes.
Samantala, ang hybrid PPP ay tila mas masahol pang porma ng PPP dahil sa
higit na mabigat na pasaning publiko na ibubunga nito. Sa ilalim ng regular na
PPP (BOT), sasagutin ng pribadong imbestor ang pagpapasulpot ng pondo
para itayo ang imprastruktura at pagkatapos ay patakbuhin ito (operation and
15 Sa Senado, isinampa ni Sen. Sonny Angara ang Senate Bill (SB) No. 951 (“PPP Act”) habang sa House of
Representatives (HoR), isinampa ni Rep. Vilma Santos-Recto ang katapat na panukala (House Bill o HB No. 1944).
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maintenance o O&M) sa isang tiyak na panahon para bawiin ang kanilang
puhunan at magkamal ng tubo. Sa hybrid PPP, ang publiko ang sasagot sa
konstruksyon ng imprastruktura sa pamamagitan ng pangungutang (ODA)
at/o buwis ng mamamayan at pagkatapos ay ipapaubaya sa pribadong sektor
ang O&M. Papasanin ng publiko ang pagbabayad-utang sa ODA, ang mga
garantiya sa tubo at iba pang insentibo sa pribadong opereytor, at mataas na
user fees. Sa ngayon, sinimulan na ng administrasyon ang dalawang hybrid
PPP.16
Kaya maliban sa mga oligarkiya, inaasahan ang ibayo pang paglaki ng
papel ng mga imperyalistang empresa at institusyon sa pagpapaunlad
ng imprastruktura sa bansa. Nangunguna ang China at Japan, gayundin
ang World Bank, sa mga nagpahayag na ng intensyong pondohan sa
pamamagitan ng pagpapautang ang programang pang-imprastruktura ni
Duterte. Ngayong taon, tutustusan diumano ng China ang may Php172.4bilyon na halaga ng imprastruktura sa bansa. Bahagi ito ng 15 proyektong
inilista para pondohan ng China na may kabuuang US$6.96 bilyon (o
Php348 bilyon).17 Batay sa mga lumabas nang ulat, isa sa malalaking
proyektong popondohan ng China ang 581-kilometrong (km) bahagi ng NorthSouth Railway Project (NSRP) na magkokonekta sa Laguna at Sorsogon.
Nagkakahalaga ito ng may Php151 bilyon.18
Dati na ring nagpahayag ang China ng kahandaang tustusan ang Php218bilyon, 830-kilometrong Mindanao railway system.19 Popondohan naman
ng Japan International Cooperation Agency (JICA) ang bahaging ManilaClark (Php225 bilyon, 107.5 km) at Manila-Laguna (Php134 bilyon, 72

16 Ito ang Php10.49-bilyon na Plaridel Bypass Road (magdudugtong sa NLEX sa Balagtas, Bulacan at Maharlika
Highway sa San Rafael, Bulacan) at and Php14.94-bilyon na Central Luzon Link Expressway o CLLEX
(magdudugtong sa lungsod ng Cabanatuan sa Nueva Ecija at Tarlac.
Cu, Rea. “Modified PPP shortens groundbreaking by 33%.” Business Mirror. 3 May. 2017. <http://www.
businessmirror.com.ph/modified-ppp-shortens-groundbreaking-by-33/>
17 Ordinario, Cai. “Russian loans eyed for infrastructure projects.” Business Mirror. 27 Mar. 2017. <http://www.
businessmirror.com.ph/russian-loans-eyed-for-infrastructure-projects/>
18 Dela Paz, Chrisee. “PH’s longest railway to get funding from Japan, possibly China.” Rappler. 26 Hun. 2017.
<http://www.rappler.com//business/173975-clark-manila-sorsogon-railway-funding-japan-china-dotr>
19 “China ready to help build Mindanao railway.” Inquirer.net. 19 Mar. 2017. <http://newsinfo.inquirer.net/881920/
china-ready-to-help-build-mindanao-railway>
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km) ng NSRP.20 Japan din ang sinasabing tutustos sa inisyal na bahagi
ng dambuhalang proyektong Mega Metro Manila subway system (US$4.3
bilyon o na Php215 bilyon) na magdudugtong sa FTI sa Taguig at SM North
EDSA at Trinoma malls sa Quezon City.21 Samantala, isa naman sa mga
popondohan ng World Bank ang US$64.6 milyon (Php3.23 bilyon) na unang
linya ng Metro Manila bus rapid transit (BRT) system.22 Maliban sa ODA,
plano ng administrasyong Duterte na magpaluwal ng pondong panustos sa
imprastruktura mula sa mga dayuhang bangko sa pamumuhunan.
Hindi lamang sa pamamagitan ng pagpapautang at pagtustos ang inaasahang
magiging papel ng mga imperyalista sa programang pang-imprastruktura
ng pamahalaan. Patuloy ang pagtulak para sa higit na liberalisasyon ng
ekonomya ng bansa, kabilang ang pagtatayo at pagpapatakbo sa mga susing
imprastruktura nito. Kamakailan, muling isinulong ng US ang pag-aalis sa
mga restriksyon ng Konstitusyon upang bigyang-daan ang mas malaking
partisipasyon ng mga negosyong Amerikano sa programang PPP ni Duterte.
Maliban sa Charter change (Cha-cha), isa pang ruta ng liberalisasyon sa
imprastruktura at ekonomya na isinusulong ng US ang pagluluwag ng Foreign
Investment Negative List (FINL).23
Ipinatutupad na ng PPP Center ng kasalukuyang administrasyon ang
Development of Foreign Investment Framework Project gamit ang Php4.35
milyong pondo mula sa United Kingdom (UK). Layunin ng nasabing proyekto
na padaliin ang paglikha ng higit na paborableng kondisyon sa usapin ng
patakaran at mga institusyon para sa mga dayuhang mamumuhunan sa PPP.
Direktang mag-aambag ang proyektong ito sa “pagpapahusay” ng PPP Act at
IRR nito.24
20 Dela Paz. Op cit.
21 De Vera, Ben O. “Japan to fund 3 rail projects.” Inquirer.net. 31 Mar. 2017. <http://business.inquirer.net/227106/
japan-fund-3-rail-projects>
22 “World Bank funds Metro Manila BRT system.” Business World Online. 18 Mar. 2017. <http://www.bworldonline.
com/content.php?section=Economy&title=world-bank-funds-metro-manila-brt-system&id=142374>
23 Sausa, Raadee S. “’Ease foreign investment limits,’ US official urges PH.” The Manila Times. 20 Nob. 2016. <http://
www.manilatimes.net/ease-foreign-investment-limits-us-official-urges-ph/297538/>
24 Cabuenas, Jon Viktor D. “PPP Center launches framework project to spur foreign investment.” GMA News Online.
24 Okt. 2016. <http://www.gmanetwork.com/news/story/586179/money/economy/ppp-center-launchesframework-project-to-spur-foreign-investment>
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Isa pang nakaambang panukala ang HB 446 na naglalayong amyendahan
ang Public Service Act at baguhin ang depinisyon ng pampublikong yutilidad.
Kung maipapasa, bibigyang daan nito ang 100% dayuhang partisipasyon sa
mga imprastruktura at serbisyo gaya ng telekomunikasyon, transportasyon, at
enerhiya.25
Gumagalaw din ang mga imperyalistang institusyon upang bigyan ng higit na
papel ang mga dayuhang interes sa pagresolba ng mga di-pagkakasunduan
kaugnay ng mga kontratang PPP. Inanunsyo kamakailan, halimbawa, ng
Asian Development Bank (ADB) ang Infrastructure Referee Program (IRP)
nito na magsisilbi diumano na independyenteng tagapamagitan sa pagitan
ng mga pamahalaan at pribadong kontraktor.26 Maaaring kahalintulad ito
ng kontrobersyal at palihim na pandaigdigang iskema sa arbitrasyon na
ginagamit ng mga imbestor sa PPP upang hamunin at baligtarin ang mga
patakaran o regulasyon ng gobyerno na sumasagka sa kanilang tubo at
komersyal na interes.
Ipinagpapatuloy at pinalalawig pa ng administrasyong Duterte ang mga
tagibang at mapaminsalang neoliberal na kasunduan sa malayang kalakalan
(free trade agreements o FTAs). Katunayan, nagsisilbi pa itong pinuno sa
rehiyon at pangunahing tagapamandila ng FTA at liberalisasyon bilang punong
abala sa mga mahalagang pulong ng Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN) at ng Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) na
ginanap at gaganapin pa sa bansa. Ang RCEP ay isang FTA na binubuo ng
10-kasaping ASEAN at mga FTA partner nito na China, Japan, South Korea,
India, Australia, at New Zealand. Ilan sa mga maaaring ibayong sasalantain
ng RCEP ang malaon nang problemadong sektor ng bigas. Sa isang pagaaral ng Philippine Institute for Development Studies (PIDS), bagama’t sa
pangkalahatan ay makikinabang daw ang bansa sa RCEP, inaamin nitong
tatamaan nang husto ang sektor ng bigas na inaasahang babagsak ang lokal
na produksyon nang 4% habang lolobo naman ang importasyon nang 33%

25 Nuñez, Johnny C. “Salceda seeks amendments to Public Service Act.” Philippine News Agency. 28 Nob. 2016.
<http://www.businessmirror.com.ph/salceda-seeks-amendments-to-public-service-act/>
26 “ADB to encourage PPPs with dispute-resolution service.” Business World Online. 5 May. 2017. <http://www.
bworldonline.com/content.php?section=Economy&title=adb-to-encourage-ppps-with-dispute-resolutionservice&id=144745>
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sa ilalim ng nasabing FTA.27 Palihim ang negosasyon nito na tinatarget maisara
ngayong taon sa pamumuno ng Pilipinas.
Ngunit ang mas malalim na magiging epekto ng RCEP ay hindi pa nga sa
liberalisasyon ng mga sektor ng ekonomya nito na malaon naman nang
ibinukas sa dayuhan mula pa noong 1980s sa pamamagitan ng mga
kondisyon sa pautang ng World Bank, International Monetary Fund (IMF)
at Asian Development Bank (ADB) at ng mga FTA pangunahin ang World
Trade Organization (WTO). Ang higit na nakakabahalang epekto nito ay
ang ibayo pang pagwasak sa soberanya ng bansa sa pagtatakda ng mga
programa at patakaran sa ekonomya alinsunod sa interes ng mamamayan at
pangangailangan ng pambansang industriyalisasyon. Nilalaman, halimbawa,
ng RCEP ang investor-state dispute settlement (ISDS) kung saan maaaring
ihabla ng mga dayuhang negosyo ang pamahalaan kung magpapatupad ito
ng mga batas na makakaapekto sa kanilang tubo at operasyon sa bansa. Sa
ngalan ng “makatarungan at pantay na pagtrato” (fair and equitable treatment)
sa dayuhang pamumuhunan, pagbabawalan din ng RCEP ang pamahalaan
na baguhin ang mga umiiral nitong batas kung makakasama ito sa interes ng
mga dayuhang korporasyon. Liban pa ito sa pinangangambahang paghigpit ng
monopolyong kontrol sa mga esensyal na produkto gaya ng gamot at binhi na
maglalagay sa alanganin sa mga konsyumer at direktang prodyuser ng bansa.

3

Ano ang nangyari sa mga ipinangakong repormang
pakikinabangan daw ng mamamayan?

Sa kanyang unang taon ng panunungkulan, kapos o kung hindi man ganap na
kinalimutan ni Duterte ang mga reporma na kanyang ipinangako. Pinakatampok
na rito ang mapangahas niyang pahayag na wawakasan ang talamak na
kontraktwalisasyon sa mga manggagawa o mas kilala na “endo” (end of
contract). Matapos ang maraming buwan ng mga konsultasyon hindi lamang
sa mga manggagawa kundi pati sa mga kapitalista at ahensyang nagpapakana
ng endo, inilabas ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang
Department Order (DO) 174 noong Marso. Ipinagbabawal ng DO 174 ang
labor only contracting pero kinikilala ang pagiging lehitimo ng job contracting
27 Cororaton, Caesar B. “Potential effects of Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) on the Philippine
Economy.” Philippine Institute for Development Studies (PIDS). Walang petsa.
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o ang pagsusuplay ng mga ahensya ng manggagawa para sa mga negosyo
bilang patakarang pang-empleyo. Nagkaroon lamang ng mga karagdagang
restriskyon ngunit hindi ganap na ipinagbabawal ang endo at nananatiling
walang seguridad sa trabaho ang milyon-milyong manggagawa. Ang iba pang
hakabangin ng DOLE para ipakitang tinutupad nito ang pangako ni Duterte
laban sa kontraktwalisasyon ay mga makitid na reporma lamang at walang
makabuluhang epekto para sa pagtatanggol ang mga karapatan sa paggawa.
Halimbawa nito ang DO 162 na sinususpindi ang rehistrasyon ng mga bagong
ahensya sa job contracting. Habang maaari nitong sawatahin ang pagkalat
pa ng mga di-mapagkakatiwalaang maliliit na kontraktor at subkontraktor,
pinalalakas din nito ang monopolyo ng umiiral nang malalaking ahensya sa
job contracting.28
Ipinagmamalaki ng DOLE na naregularisa raw nito ang may halos 70,000
manggagawang kontraktwal sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga
kapitalista sa unang taon ni Duterte.29 Walang ibang detalyeng sinasabi ang
DOLE kung saan-saan ang mga ito, ano ang mga tuntuning pinagkaisahan
ng pamahalaan, ang mga sangkot na negosyo, paano ito masusustini, at
iba pa. Syempre pa, lubha itong maliit kumpara sa milyon-milyong apektado
ng kontraktwalisasyon. Sa pinakahuling taya ng IBON, nasa 1 sa bawat 3
manggagawang rank and file ay hindi mga regular na empleyado.
Tunay ngang kadusta-dusta pa rin ang kalagayan ng mga manggagawang
Pilipino sa unang taon ng administrasyong Duterte dahil sa patuloy nitong
pagpapatupad ng mga patakaran sa paggawa na mas paborable sa interes
ng malalaking negosyo kumpara sa mga manggagawa. Sa usapin ng sahod,
halimbawa, positibo ang mga naunang pahayag ng pamahalaan para
sa plano nitong isulong daw ang isang pambansang minimum na sahod.
Subalit wala pang nangyayari rito sa nakalipas na isang taon. Samantala,
hindi substansyal na gumalaw ang sahod ng mga manggagawa sa gitna ng
patuloy na pagtaas ng halaga ng disenteng pamumuhay. Sa National Capital
Region (NCR), halimbawa, nananatiling nakapako sa Php491 ang minimum
na arawang sahod sa pagitan ng Hunyo 2016 at Hunyo 2017. Lumaki naman
28 Kilusang Mayo Uno. “Workers’ assessment on the Duterte administration’s first year.” Hun. 2017.
29 Jaymalin, Mayen. “70,000 workers ‘regularized’ in past year – DOLE.” The Philippine Star. 26 Hun. 2017. <http://
www.philstar.com/headlines/2017/06/26/1713672/70000-workers-regularized-past-year-dole>
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ang tinatayang gastos ng isang pamilya sa NCR (batay sa tinatawag na family
living wage o FLW) mula Php1,096 kada araw paakyat sa Php1,130, ayon sa
huling taya ng IBON. Ibig sabihin, nasa 43% na lamang ngayon ng tayang FLW
sa rehiyon ang itinakdang minimum na sahod na nangangahulugan ng mas
matinding kahirapan para sa mga manggagawa at kanilang pamilya.
Mukhang positibo ang pagsuporta ni Duterte sa pagpapatupad ng
ipinanawagang pagtataas ng buwanang pensyon ng mga retiradong
manggagawang kasapi ng Social Security System (SSS) na Php2,000. Subalit
maliban sa 2020 pa ibibigay ang kalahati ng umento sa pensyon, ipinipilit pa rin
ng mga opisyal sa ekonomya ni Duterte ang pagtataas ng kontribusyon ng mga
kasapi ng SSS.
Kahalintulad din ang naging pangkalahatang kalagayan ng masang magbubukid
sa ilalim ng unang taon ni Duterte. Sa isang banda, kinikilala ang mga
positibong hakbang na ginawa nito laluna ang pagtatalaga sa lider-magsasaka
na si Rafael “Ka Paeng” Mariano bilang bagong pinuno ng Department of
Agrarian Reform (DAR). Regular na ring naipapatawag ang Presidential
Agrarian Reform Council (PARC) matapos ang isang dekadang pagkabalaho sa
administrasyong Aquino at Arroyo. Pero sa kabuuan, wala pang makabuluhang
natutupad sa mga repormang pang-agrikultura at agraryo na binaggit ni Duterte
noong panahon ng kampanya. Ang kawalan ng programa para sa tunay na
repormang agraryo at pagpapatuloy lamang ng mga umiiral na patakarang
neoliberal sa agrikultura ay epektibong sumasagka sa mga progresibo sanang
hakbang ng DAR sa pangunguna ni Ka Paeng.
Sa usapin ng reporma sa lupa at pagpapabuti sa kalagayan ng agrikultura,
halimbawa, kinwestyon noon ni Duterte ang lubhang pagsandig ng Pilipinas sa
importasyon ng pagkain sa ilalim ng WTO. Binanggit din nito na inilalagay sa
alanganin ng land use conversion o LUC at monopolyo sa lupa ng malalaking
korporasyong multinasyunal at plantasyon ang seguridad sa pagkain ng bansa.
Pero sa aktwal, ipinagpapatuloy at kinikilala pa rin ng administrasyong Duterte
ang mga nauna nang mapaminsalang kasunduan sa malayang kalakalan
gaya ng WTO sa kabila ng masama nitong epekto sa ekonomya, agrikultura at
seguridad sa pagkain. Sa halip na tuluyang talikuran ang komitment ng Pilipinas
sa WTO na iliberalisa ang importasyon ng bigas sa pamamagitan ng pag-aalis
sa quantitative restriction (QR), nag-isyu lamang ito ng Executive Order (EO)
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No. 23 nagpapalawig sa QR hanggang 2020.30 Tuloy ang importasyon ng
bigas at malamang katulad sa mga nakaraang ekstensyon ng pag-aalis sa
QR sa bigas, hihingin ng WTO ang pagpapalaki ng itinakdang bolyum mula
sa umiiral na 805,200 tonelada at ibayong pagpapababa sa taripa na 35
porsyento.
Hindi pa rin nailalabas ang ipinangakong EO para sa dalawang taong
moratoryum sa mga LUC sa harap ng matinding pagtutol ng mga neoliberal
na opisyal sa ekonomya ng Pangulo at ng mga kumprador at panginoong
maylupa. Bagama’t kinasenla ng PARC ang isang kaso ng stock distribution
option (SDO) sa Negros at isang agribusiness venture agreement (AVA) sa
Mindanao, sa pangkalahatan ay kinikilala pa rin ang mga ito bilang lehitimong
iskema sa agrikultura sa bansa. Kaya naman hindi nakapagtatakang walang
substansyal na pagsulong para gibain ang mga dambuhalang monopolyo sa
lupa para ipamahagi sa mga magsasaka. Ang ilang insidente ng pagpapakita
ng suporta sa mga magsasakang nakikibaka para sa lupa - gaya ng pagbisita
at pakikipagdayalogo ni Duterte sa mga magsasaka mula sa Madaum
Agrarian Reform Beneficiaries Inc. (MARBAI) na nagkampuhan sa Mendiola
- bagama’t positibo at kapuri-puri ay hindi pa naisasalin sa mga aktwal na
patakaran at programa. Maging sa kaso ng Hacienda Luisita, wala pang
kategorikal na pahayag sa polisiya ang Malacañang na kinikilala nito ang
karapatan ng mga magsasaka na magbungkal at magtanim ayon sa kanilang
pangangailangan.31
Isa rin sa mga pangunahing reporma na ipinangako ni Duterte ang mahigpit
na regulasyon sa pagmimina sa bansa. Itinalaga nito ang kilalang antipagmimina na kampanyador na si Gina Lopez bilang kalihim ng Department
of Environment and Natural Resources (DENR). Sa maraming pagkakataon,
ipinahayag ni Duterte na dapat ihinto ang mga dambuhalang pagmimina na
30 Cigaral, Ian Nicolas P at Reuters. “Rice import restriction extended.” BusinessWorld Online. 23 May.
2017. <http://www.bworldonline.com/content.php?section=TopStory&title=rice-import-restrictionextended&id=145632>
31 Sa tala ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP), maliban sa Hacienda Luisita, kabilang sa mga nakatayo pang
malalaking asyenda at landholdings sa bansa na dapat kagyat ipamahagi sa mga magsasaka ang: 2,900 ektaryang
Hacienda Dolores sa Pampanga; 3,100 ektaryang Fort Magsaysay sa Nueva Ecija; 8,650 ektaryang Hacienda Looc
sa Batangas; 40,000 ektaryang Yulo King Ranch sa Palawan; 5,000 ektaryang Eduardo Cojuangco Jr. Estate sa
Negros, at iba pa.
Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. “Isang taon ni Duterte: Puro pangako, walang pagbabago.” Hun. 2017
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nagwawasak at lumalason sa kapaligiran at nagtutulak sa ibayong kahirapan
sa mga komunidad, kabilang sa Mindanao. Sa pamumuno ni Lopez, iniutos
ng DENR ang suspensyon o pagpapasara sa may 28 minahan sa bansa,
kanselasyon ng may 75 kontrata sa pagmimina, at gayundin ang pagbabawal
sa open pit mining. Ngunit sa harap ng matinding presyur at lobbying ng
industriya ng pagmimina, katulong ang ilan sa mismong matataas na opisyal sa
Gabinete ni Duterte at kaalyado nito sa loob ng Commission on Appointments
(CA), tila umatras ang Pangulo. Ibinasura ng CA ang pagtatalaga kay Lopez
sa DENR, na pinalitan ni Roy Cimatu. Kamakailan, sinuspindi ni Cimatu ang
inilabas na kautusan noon ni Lopez sa mahigpit na pag-aapruba ng Kalihim ng
DENR ng environmental compliance certificate (ECC) para sa mga proyektong
may kritikal na epekto sa kalikasan.32
Nanganganib ang mga progresibo sa Gabinete na si Mariano, Kalihim Judy
Taguiwalo ng Department of Social Welfare and Development (DSWD), at
Liza Maza na pinuno ng National Anti-Poverty Commission (NAPC) na sapitin
din ang nangyari kay Lopez sa harap ng pagtutol ng mga makapangyarihan
at maimpluwensyang interes sa CA. Ilang ulit nang na-bypass ng CA ang
kumpirmasyon nina Mariano at Taguiwalo dahil sa mga progresibo nilang
paninidigan na taliwas sa interes ng mga burukrata kapitalista, kumprador at
asendero sa CA gaya ng usapin sa pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka,
paglansag sa mga asyenda’t plantasyon, at pagbabawal sa paggamit sa pondo
ng bayan para sa patronahe sa pulitika. Makalampas man sa CA, haharapin
pa rin ng mga progresibong Kalihim ang pananabotahe ng mga masusugid na
neoliberal, kinatawan ng oligarkiya, mga militarista at ahente ng imperyalismo
na higit na nangingibabaw sa Gabinete.
Samantala, wala pa ring makabuluhang nagaganap sa ipinangako ni Duterte sa
pagsawata sa talamak na katiwalian sa burukrasya. Maagap nitong tinanggal
sa pwesto ang ilang malapit na kaalyadong nasangkot sa korupsyon pero hindi
naman sinampahan ng anumang kaso para panagutin gaya nina Mike Sueno
(dating Kalihim ng DILG) at Peter Laviña (dating pinuno ng National Irrigation
Administration o NIA).33 Samantala, sa unang taon ni Duterte, naibasura ang
32 Geronimo, Jee Y. “Cimatu suspends Gina Lopez’s order on ECCs.” Rappler. 6 Hul. 2017. <http://www.rappler.com/
nation/174876-cimatu-suspends-gina-lopez-order-ecc>
33 “Zero tolerance? Gov’t officials Duterte fired for corruption.” Rappler. 10 Hul. 2017. <http://www.rappler.com/
newsbreak/iq/171941-rodrigo-duterte-zero-tolerance-corruption-government-officials-fired-first-year>
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kasong pandarambong sa alyado nitong si Gloria Arroyo, nakalabas sa
detensyon si Sen. Juan Ponce Enrile at napawalang-sala sa kasong iligal na
detensyon si Janet Napoles na may kaugnayan sa iskandalong pork barrel.

4

Paano inatake ng mga patakarang neoliberal ang
kabuhayan ng ordinaryong mamamayan sa unang
taon ni Duterte?

Sa pagsusulong ng administrasyong Duterte ng programang neoliberal
sa ekonomya, direkta nitong sinasagasaan ang interes ng karaniwang
mamamayan. Pinakamatingkad dito ang epekto ng Php8-trilyong programa
sa imprastruktura ng pamahalaan. Katambal ng pangungutang (ODA)
ang dagdag na buwis sa ilalim ng pakete ng mga reporma sa pagbubuwis
ng administrasyon para raw tustusan ang ambisyosong programa nito sa
imprastruktura. Kinubabawan na ng pangangailangang ipag-ipon ng pondo
ang naturang programa ang ipinangako noon ni Duterte na pagpapababa sa
buwis sa kita (income tax) ng ordinaryong manggagawa.
Naipasa na sa ikatlo at huling pagbasa sa House of Representatives (HoR)
ang House Bill (HB) 5636 o Tax Reform for Acceleration and Inclusion
(TRAIN) na sertipikadong prayoridad ng Pangulo at agresibong isinusulong ng
kanyang mga opisyal sa ekonomya. Sa ilalim ng TRAIN, libre sa pagbabayad
ng income tax ang mga manggagawang tumatanggap ng minimum na
sahod. Papatawan naman ng papataas na tantos ng income tax ang mga
sumasahod ng mula Php10,000-30,000 kada buwan (Php500 + 10% ng labis
sa Php10,000) hanggang lampas Php500,000 kada buwan (Php125,000 +
32% ng labis sa Php500,000).
Para diumano saluhin ang mawawalang kita ng pamahalaan mula sa
exemption sa income tax ng mga sahurang minimum at mas maliit na tantos
ng buwis para sa mga mababang sahod, ipinapanukala rin ang paglimita
sa exemption sa value-added tax (VAT) at pagtataas ng excise tax sa mga
produktong petrolyo, inuming may asukal (softdrinks, coffee drinks, at iba
pa), at mga sasakyan. Sa TRAIN, nakaamba ang excise tax sa mga bagong
sasakyan na Php18,000 + 30% ng labis sa Php600,000 para sa mga
sasakyang nagkakahalaga ng Php600,000 - 1 milyon. Aabot ito hanggang
Php1.468 milyon + 90% ng labis sa Php3.1 milyon. Papatawan naman ng
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Php10 kada litro na excise tax ang mga softdrinks at mga katulad na inumin at
tataas ito nang 4% kada taon.
Kabilang sa mga aalisin ang exemption sa VAT ang serbisyong pangkalusugan,
serbisyong edukasyon ng mga pribadong institusyon, buwanang upa sa bahay
nang mababa sa Php10,000, at iba pa.34 Papatawan din ng karagdagang excise
tax ang lahat ng produktong petrolyo - Php7 kada litro para sa gasolina; Php3
kada litro para sa diesel at kerosene; at Php3 kada kilo sa LPG.35 Sa kabila
na sandamakmak na bago at dagdag na buwis, nakukulangan pa rin dito ang
Department of Finance (DOF). Sa bersyong ipinasa ng HoR, nasa Php130
bilyon kada taon ang dagdag na papasaning buwis ng mamamayan. Gusto
itong itaas ng DOF sa orihinal nitong target na Php162 bilyon.36
Lantarang panlilinlang ang sinasabi ng DOF na mayayaman ang puntirya
ng TRAIN at paborable ito para sa mahihirap. Sa pag-aaral ng IBON,
lumalabas na sasagasaan nang paulit-ulit ng TRAIN ni Duterte ang mga
karaniwang mamamayan. Ang kabuuang epekto ng pagbabago sa income tax,
pagpapalawig sa sakop ng VAT, dagdag na buwis sa mga produktong petrolyo,
at ang idudulot nitong implasyon ay nangangahulugan ng ibayong pasanin
para sa may 13.7 milyong mahirap na pamilyang Pilipino. Madaragdagan ang
taunang gastos ng mga nasabing pamilya, na bumubuo sa 60% ng populasyon,
ng mula Php737 hanggang Php2,088 sanhi ng pagtaas ng presyo’t bayarin sa
pagkain, petrolyo, pamasahe, kuryente, upa sa bahay, edukasyon, ospital, at iba
pa. Mismong DOF nga ay nagsasabing madaragdagan ang gastos sa petrolyo
ng magsasaka ng Php1,210 at ng mangingisda nang Php1,089. Samantala, ang
mas nakaaalwan na bahagi ng populasyon - kabilang ang pinakamayayamang
pamilya sa bansa - ay madaragdagan naman ang kita. Ang mga pamilyang
kumikita, halimbawa, ng Php111,380 kada buwan ay magkakaroon ng dagdag
na taunang kita na aabot sa Php43,540. Bunga ito ng pinababang income tax
nila sa ilalim ng TRAIN.

34

Cordero, Ted. “Tax reform to end decades of ‘unjust’ taxation, says DOF.” GMA News Online. 5 Hul. 2017. <http://www.gmanetwork.
com/news/money/economy/616928/tax-reform-to-end-decades-of-unjust-taxation-says-dof/story/>

35 Dizon, Nikko. “House passes tax reform package.” Inquirer.net. 1 Hun. 2017. <http://newsinfo.inquirer.net/901519/
house-passes-tax-reform-package>
36 Placido, Dharel. “Economic managers to ‘fight’ for P162-B tax package: Dominguez.” ABS-CBN News. 6 Hul. 2017.
<http://news.abs-cbn.com/business/07/06/17/economic-managers-to-fight-for-p162-b-tax-package-dominguez>
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Samantala, itinulak naman ng Department of Trade and Industry (DTI) ang
deregulasyon ng suggested retail price (SRP) ng mga batayang kalakal na
ginagamit araw-araw ng mga konsyumer. Ipinagpapalagay ng DTI na mas
makabubuti pa nga raw ang pag-aalis ng kontrol ng gobyerno sa SRP dahil
maaari diumanong maging mas mababa ang presyo dahil sa kumpetisyon
ng mga nagmamanupaktura.37 Subalit malaki itong kahibangan. Gaya
ng karanasan ng bansa sa deregulasyon ng presyo ng langis at singil sa
kuryente, aabusuhin ito ng mga pribadong negosyo upang lalong palakihin
ang kanilang tubo. Umiiral ang mga monopolyo at kartel sa bansa - kapwa
lokal at dayuhan - at ang pagbabawas o tuluyang pag-aalis ng regulasyon
ng gobyerno sa kanilang operasyon ay magbibigay-daan sa higit na
pananamantala sa mga konsyumer.
Direktang inaatake ng neoliberal na programa sa ekonomya ng pamahalaan
ang kabuhayan at karapatan ng mamamayan. Ang mga proyektong pangimprastruktura, halimbawa, ay nagdudulot ng pagtataboy sa maliliit na
manininda sa ngalan daw ng pagpapaluwag sa trapiko. Sa programang
modernisasyon diumano ng pampublikong transportasyon, plano ng
Department of Transportation (DOTr) na i-phaseout ang mga dyipni na
magkakait ng kabuhayan sa daan-libong tsuper at maliliit na opereytor habang
ibinibigay sa malalaking pribadong negosyo ang sistema ng pampublikong
transportasyon para pagtubuan. Itinataboy ang mga mangingisda at mahihirap
na komunidad na umaasa sa yamang dagat ng bansa ng mga dambuhalang
proyekto sa reklamasyon para pagtayuan ng mga proyektong panturismo
at komersyal. Sinasagasaan din ng malalaking proyektong PPP ang mga
sakahan at tirahan ng mga magsasaka at maralita.

5

Kumusta ang naging kalagayan ng karapatang pantao sa
unang taon ni Duterte?

Sumahol ang kalagayan ng karapatang pantao sa unang taon ng
administrasyong Duterte. Ang mga pahayag at polisiya ng Pangulo kaugnay
ng gera kontra droga, todo-gera laban sa mga rebeldeng grupo at kontrainsurhensyang Oplan Kapayapaan sa gitna ng usapang pangkapayapaan,
gera sa terorismo at Batas Militar sa Mindanao ay nagbigay ng lisensya
37

Cordero, John Ted. “DTI planning to do away with suggested retail prices on basic goods.” GMA News Online. 31 Mar. 2017.
<http://www.gmanetwork.com/news/money/economy/605392/dti-planning-to-do-away-with-suggested-retail-prices-on-basicgoods/story/>
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sa Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police
(PNP), paramilitar at mga grupong vigilante para lapastanganin ang mga
demokratikong karapatan ng mamamayan.
Simula’t simula, kontrobersyal na ang kampanyang kontra-droga (Oplan
Tokhang at Oplan Double Barrel) ng pamahalaan dahil sa samu’t saring
akusasyon at insidente ng lantarang paglabag sa karapatang pantao kabilang
na ang pamamaslang na kinasasangkutan ng PNP at ng mga pinaghihinalaang
hit squad na suportado diumano ng gobyerno. Pinaninindigan ni Duterte ang
kamay na bakal na pagharap sa talamak na problema ng droga at isinasantabi
ang panlipunan at pang-ekonomyang ugat at aspeto ng nasabing suliranin.
Sa tala ng iba’t ibang grupo, umaabot na raw sa 7,000 hanggang 10,000 ang
pinaslang sa ngalan ng gera kontra droga ni Duterte. Sa opisyal na tala naman
ng PNP, nasa 1,847 kaso ng homicide ang sinasabing may kinalaman sa
droga pero may napakalaking bilang na umaabot sa 5,691 na kaso ang ang
iniimbestigahan pa rin ang motibo ng pagpatay.38
Kapansin-pansin na karamihan sa mga naging biktima ng pamamaslang na
may kinalaman sa droga ay mga maralitang lungsod na kapit sa patalim sa
desperasyong makaagapay sa lumulubhang panlipunan at pang-ekonomyang
krisis habang wala pa talagang malaking drug lord o puno ng sindikato kabilang ang mga pulitiko at heneral - ang nahuhuli o naparurusahan. Lantarang
pinuproteksyunan ni Duterte ang mga pulis na nasasangkot sa paglabag sa
karapatang pantao ng mga pinaghihinalaang sangkot sa sindikato sa droga.
Pinakamatingkad na halimbawa nito ang kaso ni Superintendent Marvin Marcos
at 18 pang pulis na sangkot sa pagpatay sa noo’y nakapiit na si Rolando
Espinosa, alkalde ng Albuera, Leyte at ama ng sinasabing pinakamalaking
drug lord sa Visayas. Tiniyak ni Duterte na bibigyan niya ng pardon at maging
promosyon sina Marcos. Ibinababa na rin ng Department of Justice (DOJ) sa
homicide ang kasong murder na unang isinampa laban sa mga ito.39
Sa kabila ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Gobyerno ng Republika
ng Pilipinas (GRP) at National Democratic Front of the Philippines (NDFP)
38 Salveron, Robby Joy D. “PHL’s anti-drug war gains headway a year after Duterte’s presidency.” DavaoToday.Com.
1 Hul. 2017. <http://davaotoday.com/main/politics/phls-anti-drug-war-gains-headway-a-year-after-dutertespresidency/>
39 Corrales, Nestor. “Not just pardon: Duterte vows to promote cops in mayor’s slay.” Inquirer.net. 1 Abr. 2017. <http://
newsinfo.inquirer.net/885591/not-just-pardon-duterte-vows-to-promote-cops-in-mayors-slay>

IBON Praymer 

Hulyo 2017

25

at deklarasyon ng dalawang panig ng magkahiwalay na unilateral na tigilputukan mula Agosto 2016 hanggang Pebrero 2017, nagpatuloy ang
opensibang militar ng AFP sa daan-daang barangay sa buong bansa bilang
bahagi ng pagpapatupad nito ng Oplan Kapayapaan gamit ang panabing
na peace and development teams (PDT) at community organizing for peace
and development (COPD). Kasunod ng deklarasyon ng todo-gera kontra
New People’s Army (NPA) ng Department of National Defense (DND) noong
Pebrero, nagsagawa ng sunod-sunod na aerial bombardment ang AFP sa
iba’t-ibang bahagi ng bansa. Ginatungan pa ito ni Duterte sa pahayag nitong
“patagin ang mga bundok” ng mga bomba ng militar laban sa NPA.40
Sa pinakahuling ulat ng grupong Karapatan, naitala nito ang may 68 biktima
ng pampulitikang pamamaslang o extrajudicial killings (EJK) sa ilalim ni
Duterte mula Hulyo 2016 hanggang Hunyo 2017. Naidokumento rin ang 123
biktima ng tangkang EJK; 842 iligal na pag-aresto; 127 iligal na detensyon;
52 tortyur; at apat na biktima ng sapilitang pagkawala. Ang matinding
militarisasyon at walang habas na pambobomba ng AFP sa kanayunan ay
nagresulta sa lampas 416,000 katao na sapilitang lumikas mula sa kanilang
mga komunidad; halos 358,000 na biktima ng walang pakundangang
pamamaril; at halos 43,000 na biktima ng pananakot at intimidasyon.41
Nananatiling nakapiit ang malaking bilang ng mga bilanggong pulitikal. Sa
huling tala ng Karapatan, nasa 402 ang bilanggong pulitikal kung saan 39 ang
dinakip at ikinulong sa panahon ni Duterte, kasama ang apat na konsultant ng
NDFP kahit may nagaganap na negosasyong pangkapayapaan.42 Sa 402 na
bilanggong pulitikal, nakalaya at pinalaya sa ilalim ng administrasyong Duterte
ang 49, kabilang ang pinakahuling pangkat ng 10 bilanggo na binigyan ng
presidential pardon kamakailan. Nauna rito, nakalaya ang 20 bilanggong
pulitikal dahil sa merito ng kanilang kaso habang 19 naman ang pinalaya
dahil sa bisa ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG)
bilang kasunduan sa pagitan ng GRP at NDF noong 1995. Kabilang sa
40

Aguirre, Eldie and Nawal, Allan. “Duterte to AFP: Drop bombs on NPA rebels, flatten hills.” Inquirer.net. 9 Mar. 2017. <http://
newsinfo.inquirer.net/879212/duterte-to-afp-drop-bombs-on-npa-rebels-flatten-hills>
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Karapatan. “Violation of civil and political rights under the Rodrigo Duterte government, Hulyo 2016 hanggang Hunyo 2017.”
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Karapatan. “The peace and human rights agenda during the first year of Rodrigo Roa Duterte’s presidency.” National People’s
Summit. Philippine Heart Center, Quezon City. 28 June 2017. <http://www.karapatan.org/files/Duterte’s%20First%20Year%20
-%20Peace%20and%20Human%20Rights%20Agenda.pdf >
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39 na naunang nakalabas sa piitan ang 18 konsultant ng NDFP na pinalaya
noong Hulyo 2016 bilang bahagi ng pagbubuo ng kumpyansa para sa muling
pagsisimula ng usapang pangkapayapaan.43
Ibayo pang lumubha ang kalagayan sa karapatang pantao nang magdeklara si
Duterte ng Batas Militar sa Mindanao bilang tugon sa pagkubkob ng grupong
Maute sa syudad ng Marawi noong Mayo 23. Sunod-sunod ang ulat ng mga
paglabag sa karapatang pantao sa iba’t ibang bahagi ng Mindanao. Ayon sa
Karapatan, mula nang ideklara ang Batas Militar, hindi bababa sa 14 na mga
organisador ng mga magsasaka sa rehiyon ang iligal na inaresto at ikinulong
habang nasa 260 kabataang Moro ang dinampot at dinala sa mga istasyon ng
pulis para “imbestigahan”. Hindi lamang Maute o mga terorista ang tinatarget
ng Batas Militar kundi maging mga sibilyan at aktibista at iba pang itinuturing na
“kaaway ng estado” sa kampanyang anti-insurhensya nito.44
Samantala, ang opensibang militar sa Marawi ay nagresulta na sa 507 na
bilang ng namatay, na ayon sa gobyerno ay 379 ang mga terorista, batay sa
pinakahuling ulat. Nasa 89 na mga tropa ng pamahalaan na ang namamatay
kasama ang 10 sundalo na tinamaan ng mga ibinabagsak na bomba ng AFP.
Samantala, nasa 39 naman ang mga sibilyang namatay ngunit lubhang mababa
ang opisyal na bilang na ito sa harap ng walang humpay at nagpapatuloy
pa ring aerial bombardment at dami ng mga naipit sa syudad. Nasa 400,000
residente ng Marawi at mga katabing lugar ang sapilitang lumikas dahil sa
bakbakan.45
Samantala, ang lehitimong pakikibaka ng mamamayang Moro na target na
resolbahan ni Duterte, ay lalo lang sumiklab sa kanyang pinasimpleng
layunin na supilin ang anumang armadong Moro.
Sa kabilang banda, higit sa usapin ng karapatang pantao, ang pagdeklara ng
batas militar sa Mindanao ay nagsisilbing dress rehearsal o trial balloon ng
43

Capistrano, Zea Io Ming C. “49 of 400 political prisoners released so far.” DavaoToday.Com. 10 Hul. 2017. <http://davaotoday.com/
main/politics/49-of-400-political-prisoners-released-so-far/>

44 Karapatan National. “Duterte’s first year: A grim year for human and people’s rights.” Karapatan. Press Release. 30
Hun. 2017. <http://karapatan.org/Duterte%E2%80%99s+1st+year%3A+A+grim+year+for+human+and+people%E2%
80%99s+rights>  
45 Placido, Dharel. “Marawi siege death toll breaches 500.” ABS-CBN News. 10 Hul. 2017. <http://news.abs-cbn.com/
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gubyernong Duterte para sa pambansang saklaw ng batas militar o porma ng
authoritarian rule. Hindi maitatatwa na kailangan ito ni Duterte upang maisakatuparan ang malalaking proyektong pang-imprastraktura at pang-negosyo
na pakikinabangan ng mga oligarkiya sa ekonomya.

6

Paano kinokonsolida ni Duterte ang kanyang
hawak sa poder?

Naging Pangulo si Duterte batay sa kanyang populistang tindig laban sa
kriminalidad at pang-aabuso ng sistema sa panahon na pinakamatindi
ang krisis na pinapasan ng mamamayan. Pero kaiba si Duterte sa mga
kinasanayang trapo na humawak sa pinakamakapangyarihang poder sa
bansa. Maaari itong pumaling sa Kaliwa o sa Kanan depende sa sitwasyon,
bagay na hindi paborable para sa mga naghahangad na panatilihin ang status
quo sa bansa, pangunahin ang imperyalismong US at lokal na oligarkiya.
Mas gugustuhin ng mga ito ang isang rehimeng hindi kailangang hulaan
at tantyahin bagkus maaasahan sa lahat ng panahon, lalo na sa yugto
ng napakalalang krisis pang-ekonomya kung saan higit nilang kailangang
ipreserba ang dominasyon at kontrol sa mga teritoryo at kolonya, at sa
yaman at tubong mapipiga sa ekonomya. Sa kabilang banda, ang ganitong
katangian ni Duterte ay sinasamantala ng ibang paksyon ng lokal na
naghaharing uri na nag-aabang na makapwesto o muling makapwesto sa
poder at palitan si Duterte. Ang mismong pang-ekonomyang krisis din at
pagliit ng pinag-aagawang yaman ang nagtutulak sa mga paksyong ito ng
mga burukrata kapitalista, kumprador at panginoong maylupa na pag-ibayuhin
ang pagtatangkang mahawakan ang estado poder at mga bentaheng dala ng
kapangyarihan.
Pangunahin sa mga paksyong ito ang pinalitang rehimen ni Duterte - ang
paksyong Aquino at Liberal Party (LP) at mga kaalyado nitong grupo’t
indibidwal. Pinakamasugid sa mga ito ang grupong Magdalo nina Sen.
Antonio Trillanes IV na eleksyon pa lamang ay bumanat na kay Duterte
sa alegasyon ng kwestyonableng yaman. Pero ang pinakamalaking
bulnerabilidad ng Pangulo na sustinidong pinupuntirya ng mga kalaban nito
sa pulitika ay ang usapin ng paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng gera
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kontra-droga. Ginamit ng LP ang mga imbestigasyon sa Senado sa isyu
ng diumanong Davao Death Squad (DDS) na nasa likod ng mga pagpatay
ng mga suspek sa droga para kwestyunin ang administrasyon at pahinain
ang suporta rito ng publiko. Nagsampa rin ng impeachment ang Magdalo sa
Mababang Kapulungan na ang layunin pa ay ilatag diumano ang isasampang
kaso laban kay Duterte sa International Criminal Court (ICC). Sinusuportahan
ito ng mga imperyalistang institusyon na nakabangga ni Duterte sa usapin ng
karapatang pantao gaya ng EU at United Nations (UN). Maging si Bise
Presidente Leni Robredo ay ginamit ang UN para itambol ang isyu ng
karapatang pantao laban sa Pangulo. Walang tigil din ang kritisismo kay Duterte
ng mga grupo sa karapatang pantao na may kaugnayan sa imperyalismong US.
Pero sa halip na harapin at tugunan ang lehitimong isyu ng mga paglabag
sa karapatang pantao, panggigipit ang itinugon ng administrasyong Duterte
sa mga kritiko nito at kalaban sa pulitika kasabay ang mga maniobra upang
konsolidahin ang hawak nito sa kapangyarihan. Ginamit nito ang rekurso ng
Department of Justice (DOJ) para idawit sa sindikato ng droga si de Lima,
sampahan ng kaso, at ilagay sa detensyon. Nagkaroon ng rigodon sa Senado
at inalisan ng mga hinahawakang komite ang mga kalaban ng administrasyon.
Iwinawasiwas ng supermajority ang kapangyarihan nito sa HoR upang idiskaril
ang hakbang at imbestigasyon laban kay Duterte kabilang ang impeachment
habang tinanggalan din ng komite ang mga hindi sumusunod sa kumpas ng
Palasyo. Inihiwalay din ng administrasyon si Robredo na paglaon ay napilitang
magbitiw sa Gabinete bilang tagapangulo ng Housing and Urban Development
Coordinating Council (HUDCC).
Samu’t saring pagpapadron ang ginagawa ni Duterte upang sawatahin ang
banta ng kudeta sa loob ng armadong pwersa ng estado na kontrolado ng US
at kung saan ang ibang opisyal ay may ugnayan sa mga kalaban sa pulitika
ng administrasyon gaya ng paksyong Aquino. Kabilang dito ang pagtatalaga
sa di bababa sa 59 na mga dating heneral at iba pang retiradong opisyal ng
AFP - kabilang ang 6 na dating hepe ng militar - sa kanyang Gabinete. Aktibo
at regular ring iniikot ni Duterte ang mga kampo ng militar sa bansa at mabilis
magbigay ng ayuda sa pamilya ng mga sundalo at pulis. Nagbigay na rin ng
akomodasyon si Duterte sa patuloy na panghihimasok ng US sa bansa kabilang
ang pananatili ng presensya ng mga tropa nito at paglahok sa mga operasyon
ng AFP gamit ang tabing ng gera kontra terorismo. Nagdeklara ito ng todo-gera
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kontra NPA na mortal na kaaway ng imperyalismong US at AFP sa kabila ng
usapang pangkapayapaan.
Ginamit din ng administrasyong Duterte ang gera kontra-terorismo para
bigyang-katwiran ang deklarasyon ng Batas Militar sa Mindanao. Bahagi ito ng
konsolidasyon ng kapangyarihan dahil gaya ng karanasan noon sa panahon
ng diktadurang Marcos, pinadadali ng Batas MIlitar ang pasistang panunupil
at panggigipit sa mga grupo at pwersang ipinagpapalagay ng nakaupong
rehimen na banta sa pananatili nito sa poder. Sa ganitong konteksto,
magkatugma ang interes at adyenda ni Duterte at ng imperyalismong
US sa usapin ng gera kontra-terorismo at Batas Militar - si Duterte para
magkonsolida ng kapangyarihan at ang US para magkaroon ng dahilan sa
patuloy na panghihimasok sa bansa.
Mayroong sustinido at sistematikong kampanya ng pananakot sa publiko
sa presensya diumano ng ISIS at banta ng mga teroristang pag-atake hindi
lamang sa Mindanao kundi maging sa Metro Manila. Halimbawa nito ang
mga leaked security memo kaugnay sa Maute na nagsulputan kamakailan.46
Bahagi rin nito ang propaganda na ayon sa sarbey ay may suporta diumano
ng mayorya ng publiko ang Batas Militar sa Mindanao.47 Ang pagpapalibing
kay Marcos sa Libingan ng mga Bayani at rehabilitasyon ng imahe ng
pamilyang Marcos ay maituturing ding pagpapabango sa Batas Militar.
Maliwanag na layunin ng kampanyang ito na ikondisyon ang mamamayan sa
pagpapalawig at pagpapalawak pa ng Batas Militar - na dati nang ipinahayag
ni Duterte - sa ngalan ng paglaban sa terorismo at gayundin sa sindikato
ng droga na idinidikit dito ng administrasyon. Nagpahayag na rin ang mga
kaalyado at opisyal ng Pangulo ng posibilidad ng Batas Militar hanggang
matapos ang termino ni Duterte at legalidad nito upang tuluyang wakasan
daw ang terorismo.48

46

CNN Philippines Staff. “Alleged bomb threats in NCR unverified – police.” CNN Philippines. 21 Hun. 2017. <http://cnnphilippines.
com/news/2017/06/20/alleged-bomb-threat-ncr-police.html>

47

Corrales, Nestor. “Majority of Filipinos back Duterte’s Martial Law – SWS.” Inquirer.net. 11 Hul. 2017. <http://newsinfo.inquirer.
net/913052/majority-of-filipinos-back-dutertes-martial-law-sws>

48

Yap, DJ. “Speaker pushing for 5 more years of martial law.” Inquirer.net. 9 Hul. 2017. <http://newsinfo.inquirer.net/912150/
speaker-pushing-for-5-more-years-of-martial-law>; Ranada, Pia. “Panelo: No constitutional limit to number of martial law
declarations.” Rappler. 6 Hul. 2017. <http://www.rappler.com/nation/174880-salvador-panelo-constitution-duterte-martial-lawdeclaration>

30

IBON Praymer 

Hulyo 2017

Ngunit ilusyon ang konsolidasyon ng kapangyarihan na nakatuntong
sa pasistang panunupil. Gaya ng itinuturo ng kasaysayan, nagbubunga
ang represyon ng mas matinding diskontento sa mamamayan, higit na
pampulitikang destabilisasyon at pagkakahiwalay ng rehimen. Sa harap ng
tumitinding krisis pangkabuhayan ng mamamayan, kawalan ng reporma para
tugunan ito at sa halip ay ibayong pagpapahirap gaya ng mga dagdag na buwis
at bayarin, lalo pang nagiging bulnerable ang pamumuno ni Duterte.

7

Ano ang nangyari sa pahayag ng nagsasariling
patakarang panlabas sa ilalim ni Duterte?

Ang maaanghang na salita ni Duterte laban sa panghihimasok ng
imperyalismong US sa pulitika at ekonomya ng Pilipinas at deklarasyon
nito ng nagsasariling patakarang panlabas ay hindi naisasalin sa aktwal na
patakaran o programa. Katunayan, tila may pag-atras pa nga si Duterte sa
naunang matatapang na mga pahayag nito laban sa US. Hindi ibinasura at
walang planong ipatigil ni Duterte - sa kabila ng mga dating pahayag - ang mga
tagibang na kasunduang pang-militar at depensa nito sa US na nagbibigaykatwiran sa presensya ng tropang Kano sa bansa kabilang ang Mutual
Defense Treaty (MDT), Visiting Forces Agreement (VFA) at Enhanced Defense
Cooperation Agreement (EDCA). Patuloy na nakapangingibabaw sa Pangulo
ang mga ipinagpapalagay na ahente ng imperyalismong US sa kanyang
Gabinete gaya ni Kalihim Delfin Lorenzana ng DND at mga heneral ng AFP
na sinanay at indoktrinado ng US. Maaring tingnan ang akomodasyong ito ni
Duterte sa interes ng Kano bilang bahagi ng pagpreserba sa kanyang rehimen
laban sa banta ng destabilisasyon o pagpapatalsik na maaaring ipakana ng
imperyalismong US.
Nananatiling naka-istasyon sa bansa ang di-tiyak na bilang ng US special
forces, tuloy ang pagtatayo ng mga pasilidad ng tropang Amerikano sa mga
agreed locations sa loob ng mga kampo militar sa bansa sa bisa ng EDCA,
nagpapatuloy ang may 258 na ehersisyong militar ng AFP at militar ng US
ngayong taon alinsunod sa MDT at VFA, at patuloy ang pagdaong at paghimpil
sa bansa ng mga sasakyang pandigma ng Kano.49 Totoong nagkaroon ng ilang
49

Fonbuena, Carmela. “PH, US line up hundreds of joint military activities for 2017.” Rappler. 23 Nob. 2016. <http://www.rappler.com/
nation/153397-mutual-defense-board-meeting-results>; Marasigan, Fernan. “US to start building facilities in PH.” The Manila Times.
27 Ene. 2017. <http://www.manilatimes.net/us-start-building-facilities-ph/308992/>
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pagbabago sa kondukta ng mga ehersisyong militar bilang konsiderasyon
sa pakikipagmabutihan ni Duterte sa China gaya ng mga ehersisyong
nakatuon sa pananakop ng dayuhang kapangyarihan at pagpapatrolya sa
West Philippine Sea. Mas maliit din kumpara sa nakaraan ang bilang ng mga
lumalahok na sundalong Kano. Pero sa huli, signipikante pa rin ang kanilang
bilang na umabot sa 2,600 tropang Kano nitong nakalipas na Balikatan noong
Mayo at tuloy ang pagsasanay at pag-impluwensya sa kasundaluhan ng
bansa.50
Nabigyang-diin ang nagpapatuloy na papel ng tropang Kano at
panghihimasok-militar nito sa nagaganap na gera sa Marawi. Nakatalaga
sa Marawi ang di-sinabing bilang ng US special forces at nagpapalipad ng
kanilang mga remote controlled drones para magsagawa ng paniniktik at
magsilbing tagapayo sa mga sundalong Pilipinong nakikipagbakbakan sa
mga Maute. Sa esensya, ikinukumpas ng US ang kondukta at operasyon
ng AFP sa Marawi gaya ng posisyon ng mga tropang Pilipino, lokasyon
ng pagbabagsak ng bomba, at iba pa. Ayon kay Duterte, hindi niya alam
na kasama sa misyon sa Marawi ang mga sundalong Kano. Kung totoo,
ipinapakita nito ang mas mahigpit na kapangyarihan ng imperyalismong US
sa militar ng Pilipinas kumpara sa mismong Pangulo. Ipinakikita rin nito ang
pagkamabuway ng pamumuno ni Duterte at pangangailangang konsolidahin
ang kanyang kapangyarihan para makapanatili.
Para sa US, lumikha ng panibagong pagkakataon ang krisis sa Marawi
upang bigyang-katwiran ang pananatili ng pwersa nito sa Mindanao at sa
buong bansa. Tulad noong 2001 kung saan ginamit ng US at rehimeng
Arroyo ang terorismo ng Abu Sayyaf at Al Qaeda para sa permanenteng
pag-istasyon ng tropang Kano sa iba’t ibang bahagi ng Mindanao (ang
Joint Special Operations Task Force-Philippines o JSOTF-P), gagamitin din
nito ang sinasabing presensya ng ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) sa
pamamagitan ng Maute at iba pang teroristang grupo sa Pilipinas. Habang
nagaganap ang sagupaan sa lungsod ng Marawi, nagsagawa ng pinagsanib
na pagsasanay sa urban warfare ang marines ng US at Pilipinas.51 Sinundan
50

Cupin, Bea. “No bells and whistles as Philippines, US hold Balikatan.” Rappler. 16 May. 2017. <http://www.rappler.com/
nation/169944-no-bells-whistles-philippines-united-states-balikatan-duterte-foreign-policy>

51 “PH, US Marines hold joint urban warfare training amid Marawi offensives.” ABS-CBN News. 30 Hun. 2017.
<http://news.abs-cbn.com/news/06/30/17/ph-us-marines-hold-joint-urban-warfare-training-amid-marawi-
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ito ng pinagsanib na pagpapatrolya ng kanilang navy sa karagatan ng Sulu na
lugar din ng operasyon ng mga teroristang grupo sa Mindanao.52
Sa gitna nito, patuloy na itinutulak ni Duterte ang pagpapainit ng relasyon
ng Pilipinas sa China at Rusya na mga kakumpetensyang imperyalistang
kapangyarihan ng US. Para kay Duterte, mabisang pangontra sa anumang
planong destabilisasyon na pangungunahan ng Kano ang mas mahigpit
na pakikipagtulungan sa mga Tsino at Ruso. Sinalubong ito ng China ng
pangakong US$9 bilyon pautang (ODA at komersyal) maliban pa sa US$15
bilyon na halaga ng mga kasunduan sa pamumuhunan ng mga pribadong
negosyo ng dalawang bansa.53 Marami sa mga proyektong pang-imprastruktura
na ipinila ng administrasyong Duterte ang popondohan ng gobyerno ng China
at mga komersyal na bangko nito, gayundin ng pinangungunahan ng China na
Asia Investment Infrastructure Bank (AIIB). Kabilang dito ang mga dambuhalang
proyekto sa riles gaya ng Php151-bilyong Laguna-Sorsogon na bahagi ng
NSRP at posibleng Php218-bilyon na railway system sa Mindanao na isa sa
mga prayoridad ni Duterte. Bukod sa tutubuin ng kapital nito sa interes sa mga
pautang at pagsuplay sa teknolohiya at materyales para sa mga proyekto,
magsisilbi rin sa pang-ekonomyang adyenda ng China ang pagtatayo ng mga
imprastruktura para mapabilis ang pandarambong nito sa yaman ng bansa.
Malaki ang pang-ekonomyang interes, halimbawa, ng mga negosyanteng
Tsino sa Mindanao. Kabilang dito ang libo-libong ektarya ng lupaing agrikultural
na panahon pa ni Arroyo ay tinatarget na ng mga ito para sa produksyon
ng pagkaing pang-eksport sa China at iba pang produktong agrikultural
na nakatuon sa pandaidigang pamilihan. Sa panahon ni Duterte, napaulat
ang isinusulong ng mga imbestor at bangko ng China na 6,000-ektarya ng
plantasyon ng tsaa sa teritoryong kontrolado ng Moro Islamic Liberation Front
(MILF) at pinadudulas ng DILG upang maipatupad.54
offensives>  
52 Pazzibugan, Dona Z. “US, PH hold joint naval patrols in Sulu Sea.” Inquirer.net. 2 Hul. 2017. <http://globalnation.
inquirer.net/158592/us-ph-hold-joint-naval-patrols-sulu-sea>
53 Remo, Amy R. “Itemized list of PH projects covered by China’s $15-B investment pledges to Duterte.” Inquirer.net.
23 Okt. 2016. <http://business.inquirer.net/217269/itemized-list-ph-projects-covered-chinas-15-b-investmentpledges-duterte>
54 Legaspi, Amita. “Chinese investors eye 6,000-hectare tea plantation in MILF territory.” GMA News Online. 7 Nob.
2016. <http://www.gmanetwork.com/news/story/587768/money/economy/chinese-investors-eye-6-000-hectaretea-plantation-in-milf-territory>
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Maliban sa mga pautang at pamumuhunan, agresibo rin ang China sa
pakikipag-ugnayang militar nito sa Pilipinas at ginagamit din ang krisis sa
Marawi at terorismo upang bigyang-katwiran. Noong Hunyo, nagbigay ang
China ng 3,000 piraso ng armas at 6 milyong amunisyon na nagkakahalaga
ng Php370 milyon, liban pa sa Php15 milyon na donasyon para raw sa
rehabilitasyon ng Marawi. Nagpahayag din ang China ng interes na pahigpitin
pa ang ugnayang militar at seguridad nito sa Pilipinas sa pamamagitan
ng pagbabahaginan ng intelligence at pagdaraos ng pinagsanib na mga
pagsasanay at ehersisyong militar laban sa terorismo.55
Sa lahat ng panig, nananatiling dominante ang US. Sa kabila ng anti-US na
asta ni Duterte at pakikipag-mabuti sa China at Russia, tinatanggap nya ang
mga patakaran ng US sa anti-terror, kontra-insurhensya, panghihimasok
militar at pang-ekonomya, maging ang territorial dispute sa China.

8

Ano na ang inabot ng usapang pangkapayapaan at
posibleng hinaharap nito?

Umusad ang usapang pangkapayapaan at umabot na sa apat na round ng
pormal na negosasyon sa pagitan ng GRP at NDFP. Gayunman, nananatili
itong masalimuot at nahaharap sa maraming mabibigat na usapin. Nabalam at
nananatiling nakabitin ang nakatakda sanang ika-limang round ng pag-uusap
noong Mayo dahil sa mga komplikasyong idinulot ng deklarasyon ng Batas
Militar sa Mindanao.
Sistematikong sinasabotahe ng mga militarista at ahente ng imperyalismong
US ang pag-usad ng usapang pangkapayapaan. Taliwas sa interes at
adyenda ng US na patuloy na makapangibabaw sa bansa at rehiyon ang
mga panlipunan, pang- ekonomya at pampulitikang reporma na gustong
isalang ng NDFP sa negosasyon upang simulang tugunan ang ugat ng halos
kalahating siglo na ng digmaang. Malaking balakid din ang hindi substansyal
na pagtupad ni Duterte sa pangakong palalayain ang lahat ng bilanggong
pulitikal sa bansa bilang pagkilala sa una nang napirmahang Comprehensive
Agreement on Respect of Human Rights and International Humanitarian Law
(CARHRIHL).
55 Parameswaran, Prashanth. “The truth about China’s new military aid to the Philippines.” The Diplomat. 30 Hun.
2017. <http://thediplomat.com/2017/06/the-truth-about-chinas-new-military-aid-to-the-philippines/>
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Simula’t sapul ay naglunsad na ng kampanya ang pangkat nina Lorenzana,
AFP Chief of Staff Hen. Eduardo Año, at National Security Adviser Hermogenes
Esperon para idiskaril ang negosasyon. Sa kabila ng umiiral noon na unilateral
na tigil-putukan, sunod-sunod ang opensibang militar ng AFP at PNP laban sa
NPA at okupasyon at pagkakampo sa daan-daang baryo (kabilang ang mga
eskwelahan at iba pang sibilyang imprastruktura) na ipinagpapalagay nilang
balwarte ng mga rebelde. Binigyang-katwiran ito ng AFP at DND na mga
operasyong anti-kriminalidad/anti-droga o kampanyang peace and development
diumano ngunit nagbunga ng mga di-maiiwawasang armadong engkwentro.
Kasabay nito ang walang-tigil na propaganda ng AFP at DND na teroristang
grupo daw ang NPA, nilalabag ang tigil-putukan, at hindi sinsero sa usapang
pangkapayapaan.
Pagkatapos ng ikatlong round ng negosasyon noong Marso, sinuspindi ni
Duterte ang pormal na pag-uusap dahil sa maganit na usapin ng tigil-putukan at
ng mga bilanggong pulitikal. Sinunggaban nina Lorenza ang pagkakataon para
ideklara ang todo-gera kontra NPA na nagpapatuloy hanggang ngayon. Pero
sa masigasig na pagpupursigi ng NDFP at ilan sa GRP, itinuloy ang ikaapat na
round ng negosasyon noong Abril. Nang ideklara ang Batas Militar sa Mindanao
noong Mayo, kategorikal na tinukoy ni Lorenzana bilang isa sa mga target ang
NPA (pahayag na inulit kamakailan ng AFP).56 Bilang reaksyon, nag-atas ang
NPA sa mga yunit nito na pag-ibayuhin ang opensiba sa harap ng walang-tigil
na pambobomba at operasyon ng AFP sa kanayunan sa ilalim ng kampanyang
todo-gera nito na pinalakas pa ng Batas Militar. Muling nagtagumpay ang mga
militarista at nanabotahe na suspindihin ang usapang pangkapayapaan sa
ikalawang pagkakataon.
Bago ang pinakahuling suspensyon, inilalarawan ang pag-usad ng usapang
pangkapayapaan na mabilis kaysa inaasahan, walang katulad sa nakaraan at
positibo sa pangkalahatan sa kabila ng mga maganit na isyu. Pinagtibay ang
mga dating nabuong kasunduan bilang balangkas at gabay ng negosasyon
at pinalaya ng GRP ang ilan sa mga konsultant ng NDFP para makalahok sa
pag-uusap. Sa pamamagitan ng mga komite at impormal na mga pulong sa
pagitan ng mga opisyal na negosasyon, nasimulan ang pagbubuo ng borador
sa Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms (CASER).
56 “‘Tit for tat’: Communist rebels now a Martial Law ‘target’, military says.” ABS-CBN News. 5 Hul. 2017. <http://news.
abs-cbn.com/news/07/05/17/tit-for-tat-communist-rebels-now-a-martial-law-target-military-says>
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Itinuturing ang CASER bilang laman (meat) ng usapang pangkapayapaan
dahil dito nakapaloob ang mga pagkakasunduang reporma sa mga programa
at patakaran na tutugon sa ugat ng armadong labanan. Sa huling dalawang
round ng negosasyon, pinagkasunduan at pinagtibay ng dalawang panig ang
pagkakasundo sa usapin ng libreng pamamahagi ng lupa bilang batayang
prinsipyo ng tunay na repormang agraryo. Ang repormang agraryo at
pagpapaunlad sa kanayunan gayundin ang pambansang industriyalisasyon at
pagpapaunlad sa ekonomya ang mga pangunahing laman ng CASER.
Subalit ang pag-usad na ito ay mas pa sa pleksibilidad at kahandaan ng
NDFP. Para sa GRP, ang pangunahing adyenda pa rin nito katulad sa mga
nakalipas na rehimen ay ang pagpapasuko sa CPP-NPA-NDFP at hindi
ang pagpapatupad ng mga kinakailangang reporma. Makikita ito sa paulitulit na pagpipilit at maniobra ng GRP para sa isang bilateral na kasunduan
sa tigil-putukan. Para umusad ang pag-uusap, sinalubong ito ng NDFP at
napagkasunduan ng dalawang panig na tatrabahuhin nila ang pagbubuo ng
kasunduan para sa pansamantala o interim na tigil-putukan noong ikaapat
na round. Pero malinaw para sa NDFP na bago pirmahan ang anumang
kasunduan sa tigil-putukan, dapat munang magkasundo ang dalawang panig
sa laman ng CASER kung saan ang pagpapatupad ng mga repormang
nakapaloob dito ang magiging batayan para sa pagtigil ng labanan. Mahalaga
rin para sa NDFP ang pagpapalaya sa lahat ng bilanggong pulitikal bago
pumasok sa tigil-putukan.
Hindi pa tuluyang inaabandona kapwa ng NDFP at GRP ang usapang
pangkapayapaan sa kabila ng panibagong suspensyon nito ni Duterte.
Gumugulong ang mga backchannel talks para remedyuhan ang sitwasyon.
Katunayan, nakatakda ang pagtutuloy ng naunsyaming ikalimang round ng
pormal na negosasyon sa Agosto sa kabila ng lantaran nang mga pahayag
nina Lorenzana na itigil na ito ng pamahalaan kung hindi muna pipirma sa
kasunduan sa tigil-putukan ang mga rebelde. Bago sumalang sa ikalimang
round, nakaplano rin ang impormal na pulong ng dalawang panig para
talakayin ang CASER at isyu ng tigil-putukan.57
57 Rosales, Elijah Felice. “Government, NDF peace talks to resume in August.” Business Mirror. 4 Hul. 2017. <http://
www.businessmirror.com.ph/government-ndf-peace-talks-to-resume-in-august/>
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Positibo rin para sa muling pag-uusap ang pagpapalaya kamakailan ng 10
bilanggong pulitikal, kasama ang isang konsultant ng NDFP, sa pamamagitan
ng presidential pardon ni Duterte. Ngunit ang pagsulong at tagumpay nito
ay nakasalalay sa kahandaan at pagkilala ng GRP sa pagharap sa mga
mahahalagang reporma at pagbubuo ng kasunduang kapaki-pakinabang
sa mamamayan. Dapat kagyat na postibong tugunan ang usapin ng mga
bilanggong pulitikal, repormang panlipunan at pang-ekonomya, ang idineklarang
todo-gera ng AFP laban sa NPA at paano ito lalong pinalalala ng Batas Militar sa
Mindanao at nakaamba sa buong bansa.

9

Paano ang naging tugon at pakikitungo ng
progresibong kilusan ng mamamayan sa
administrasyong Duterte at ano ang tunguhin
nito?

Kinilala ng progresibong kilusan ng mamamayan ang kaibahan ni Duterte sa
mga nagdaang Pangulo ng bansa. Pangunahing batayan nito ang mahabang
rekord ni Duterte ng pakikitungo sa Kaliwa noong bago pa ito maupo sa
Malacañang. Batayan din ang kagustuhan at kahandaan ni Duterte na muling
buksan ang usapang pangkapayapaan sa NDFP at kaugnay nito, ang kanyang
pagtatalaga ng kinatawan ng mga progresibo sa Gabinete. Sinalubong
ng mga progresibong organisasyon ng mamamayan ang pangako nito ng
pagbabago. Naghapag ng mga kongkretong panukalang reporma sa iba’t
ibang aspeto ng ekonomya at pulitika ng bansa. Mainit ding sinalubong ng mga
rebolusyunaryong organisasyon ang alok na usapang pangkapayapaan. Para
tugunan ang ugat ng armadong labanan, naghapag ang mga ito ng kongkretong
mga panukala para sa repormang sosyo-ekonomiko.
Hinamon ng mga progresibo at rebolusyunaryo ang sinseridad ni Duterte sa
pangakong pagbabago, pagpapalaya ng mga bilanggong pulitikal, at pagharap
sa ugat ng sigalot. gayunman, walang ilusyon ang mga ito na madali at kusang
matutupad ang mga iginigiit. Hindi nila isinantabi ang katotohanang kinakatawan
pa rin ni Duterte ang reaksyunaryong sistema at ang naghaharing uri sa lipunan.
Naging mapagbantay at mapanuri ang mga progresibo at rebolusyunaryo sa
tutunguhin ng rehimeng Duterte. Aktibo nitong pinuna at inilantad ang mga mali
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at anti-mamamayang patakaran at hakbang ng Pangulo habang sinuportahan
at pinuri naman ang mga postibo.
Marami sa mga naging pakinabang ng mamamayan sa unang taon ni
Duterte ay bunga ng kanilang paglaban at hindi dahil sa pagmamagandangloob ng rehimen. Ang mga maralitang lungsod ay nagkaroon ng tirahan
dahil sa kanilang sama-sama at militanteng pagkilos para okupahin ang
mga nakatiwangwang na pampublikong pabahay. Ang mga magsasaka
ay nakabalik sa mga sakahan dahil sa kanilang matapang at kolektibong
pagkilos para bawiin ang mga lupaing kinakamkam ng mga asendero at
kumprador. Ang mga manggagawang kontrakwal na naregularisa ay sumabak
sa matinding pakikipagtunggali sa mga kapitalista. Sa kanayunan, hindi
hinihintay ng mga rebolusyunaryong samahan ng mamamayan ang usapang
pangkapayapaan para ipatupad ang tunay na repormang agraryo. Samantala,
mahusay na ginampanan ng mga progresibo sa Gabinete at sa Kongreso
ang kanilang tungkulin na pagsilbihan ang mamamayan sa kabila ng mga
limitasyon ng bulok na burukrasya.
Sa madaling sabi, hindi tumitigil ang kilusan ng mamamayan para
sa tunay na pagbabago sa pagsusulong ng interes ng mga inaapi at
pinagsasamantalahan, sa loob at labas ng gobyerno. Ipagpapatuloy nila ito
kasama man o hindi si Duterte. Batid nitong ang adyenda ng mamamayan
para sa tunay na pagbabago ay hindi simpleng dokumentong ibinigay kay
Duterte at hintayin ang kanyang aksyon. (Tingnan ang Aneks) Sa halip,
dokumento itong binubuhay ng mga pakikibaka at kampanya.
Lalo ngayong malinaw na ang pangkalahatang tunguhin ng rehimeng
Duterte ay taliwas sa pambansa demokratikong interes ng bayan, higit na
kailangang sumandig ang mamamayan sa kanilang sariling lakas at pagkilos.
Pinatutunayan ng unang taon ng rehimeng Duterte na ang solusyon sa
mga usapin ng kawalan ng lupa, mababang sahod, kawalan ng trabaho at
seguridad sa empleyo, kawalan ng serbisyong panlipunan, paglabag sa
karapatang pantao, at iba pang suliraning kinakaharap ng mamamayan ay
wala sa kamay ng sinumang pultiko.
Dapat singilin ang rehimeng Duterte sa mga napako nitong pangako at
panagutin sa mga paglabag sa karapatang pantao. Habang patuloy na
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inilalantad at nilalabanan ang mga anti-mamamayang patakaran at hakbang ng
rehimen, dapat ding patuloy na maging listo sa pagsunggab sa mga susulpot na
oportunidad, kung mayroon man, para isulong ang mga makabuluhang reporma
sa ilalim ng rehimen. Kasabay nito ang kahandaang harapin at tunggaliin ang
rehimeng Duterte sakaling tuloy-tuloy na nitong ilunsad at paigtingin ang gera
laban sa mga demokratikong karapatan at kabuhayan ng mamamayan.

Aneks
15-puntong programa para sa makabayan at progresibong
pagbabago
1. Itaguyod ang pambansang soberanya at teritoryal na integridad.
Kabilang dito ang pagbasura sa mga di-pantay na kasunduang pangmilitar sa US (EDCA, VFA at MDT).
2. Igalang ang karapatang pantao at bigyang-laya ang demokrasya
3. Muling igiit ang soberanyang pang-ekonomiya at pangalagaan ang
pambansang patrimonya
4. Ilunsad ang pambansang industriyalisasyon bilang nangungunang
salik sa pag-unlad ng ekonomya at bilang susi sa paglutas sa
disempleyo, kahirapan at kawalang kaunlaran
5. Ipatupad ang reporma sa lupa bilang isang usapin ng demokratikong
karapatan at hustisyang panlipunan, bilang pundasyon ng kaunlarang
pang-ekonomya, at bilang paraan ng pagpapalaya sa mga
nagbubungkal na walang lupa, paglikha/pagpapakawala ng kapital,
pagpapaunlad sa kanayunan at paglikha ng lokal na pamilihan
6. Itaas ang sahod at pamumuhay ng mga manggagawa, protektahan
at itaguyod ang iba’t ibang hanapbuhay, at itaas ang istandard sa
pamumuhay ng mamamayan
7. Palawakin ang serbisyong panlipunan, laluna sa edukasyon,
kalusugan at pabahay, at paunlarin ang mga pampublikong utilidad
8. Itigil ang pandarambong at lahat ng anyo ng katiwalian at kurapsyon,
at parusahan ang mga may sala; wakasan ang sistema ng pork barrel
at ilaan ang mga pondo ng gubyerno sa pagpapaunlad ng ekonomya,
imprastruktura at pagpapalawak ng serbisyong panlipunan
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9. Bawasan ang badyet militar at ilaan ang impok sa pagpapaunlad ng
ekonomya at serbisyong panlipunan
10. Itaguyod ang patriyotiko, demokratiko, siyentipiko at progresibong
sistema ng edukasyon at kultura
11. Itaguyod ang pagkakapantay sa kasarian sa lahat ng larangan ng
panlipunang aktibidad at bakahin ang diskriminasyong sekswal at
pangkasarian
12. Tiyakin ang matalinong paggamit ng mga natural na yaman at
pangalagaan ang kalikasan
13. Igalang ang karapatan ng mga pambansang minorya para sa sarilingpagpapasya at kaunlaran
14. Ipagpatuloy ang negosasyon sa kapayapaan sa NDFP at kumpletuhin
ang sa MILF
15. Magpursige sa isang independyenteng patakaran at paunlarin ang
pinakamalapit na kooperasyon sa lahat ng kalapit na bayan para sa
layunin ng internasyunal na solidaridad, kapayapaan at kaunlaran.
National People’s Summit: Crafting the people’s program for change and agenda for the first 100
days, 29 Hunyo 2016
*Para sa kumbersyon ng US dolyar sa piso, ginamit ang palitang Php50 kada US$1
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