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Pinaigting ng mga palisiyang pang-eko-
nomiya ng administrasyong Arroyo ang 
pasanin ng milyun-milyong maralitang 
tagalunsod, ayon sa iba’t ibang pro-
gresibong organisasyon. 

Batay sa Republic Act 7279, o Urban 
Development and Housing Act, maitu-
turing na maralitang tagalungsod ang 
mga walang sariling bahay at kumikita 
ng mas mababa sa poverty threshold 
na tinakda ng gobyerno, na tinatayang 
umaabot sa P12,000 kada buwan sa 
isang pamilya na may limang miyem-
bro. 

Tinatayang may 14 hanggang 17 mi-
lyong maralitang tagalungsod sa bansa, 
at limang milyon dito ang naninirahan 
sa Kamaynilaan.

Lumala nang husto ang kalagayan ng 
mga maralitang tagalungsod sa ilalim 

Abigail C.  Castillo

Ag-iwAn ng mALA-
lang krisis sa edukasyon ang 
mga palisiyang ipinatupad 
ng siyam na taong termino 

ni gloria Arroyo, na nagbunga ng patu-
loy na pagtaas sa matrikula at iba pang 
mga bayarin at pagtigil sa pag-aaral ng 
libo-libong mag-aaral.

Patuloy na bumaba ang subsidyo 
ng pamahalaan sa edukasyon mula sa 
halos 20 porsyento noong 1998 tun-
gong 15 porsyento ngayong taon da-
hil sa mga palisiyang tulad ng Long 
Term Higher Education Development 
Plan (LTHEDP) at medium-Term 
Higher Education Development Plan 
(mTHEDP) na ipinatupad ng adminis-
trasyong Arroyo. 

Layunin ng LTHEDP at mTHEDP 
na bawasan ang bilang ng mga state uni-
versity at colleges (SUCs) at palikumin 
ng sariling pondo ang 70 porsyento ng 
mga ito.

Tinatayang bumaba tungong 76 
porsyento ang government share sa 
pondo ng SUCs sa ilalim ng rehimeng 
Arroyo mula sa halos 90 porsyento 
noong panahon ng panunungkulan ni 
Corazon Aquino, batay sa tala ng Phil-
ippine Collegian.  

Tumaas naman tungong 31 porsy-
ento sa rehimeng Arroyo ang bahagi ng 
kabuuang badyet ng bawat SUC na nag-
mumula sa sarili nitong kitang panloob, 
mula sa 12 porsyento noong panahon 
ni Aquino.

Dahil sa papaliit na subsidyo ng 
pamahalaan, napipilitan umanong mag-
taas ng matrikula at iba pang bayarin 
ang ilang SUCs sa bansa, ayon sa na-
tional Union of Students of the Philip-
pines (nUSP).

nalilimitahan ng mataas na halaga 
ng pagpapaaral sa Pilipinas ang pag-
tuntong, pagpapatuloy at pagtatapos 
ng pag-aaral ng kabataang Pilipino, 
ani Einstein Recedes, tagapangulo ng 
nUSP. 

Sa bawat 100 mag-aaral na puma-
pasok sa elementarya, 42 lamang ang 
nakapagtatapos at nakatutuntong sa 
high school, samantalang 9 lamang dito 
ang magpapatuloy sa kolehiyo, ayon sa 
United nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization.

Samantala, pito naman sa bawat 
sampung nakapagtapos ng kolehiyo 
ang hindi nakakukuha ng trabaho, ayon 
sa iBOn Foundation.

“After nine years in office, the Ar-
royo government has utterly failed to 
eliminate shortages of teachers, class-
rooms, textbooks, sanitation facili-
ties, and other critical resources in our 
public schools,” pahayag ni  Alliance of 
Concerned Teachers (ACT) Partylist 
Rep. Antonio Tinio sa isang pahayag.

nangangailangan umano ng karag-
dagang P91.54 bilyon ang Department 
of Education, subalit kinaltasan pa ng 
P1.62 bilyon ang badyet para sa kaga-
waran ngayong 2010, ayon sa ACT. 
magkakaroon rin umano ng kakulan-
gan sa halos 55,0000 mga guro, 61,000 
mga silid-aralan at 44 milyong libro 
bunga ng pagbabawas sa badyet, batay 
sa tala ng ACT.

malulutas lamang ang lumalalang 
krisis sa edukasyon kung itataas ng 

Lalim ng Pinsala
Ang pamanang suliranin ng rehimeng Arroyo sa iba’t ibang sektor

Krisis sa edukasyon, 
maaari pang lumubha

Mga maralitang tagalunsod, lubusang naghihikahos

N
administrasyong Aquino sa anim na 
porsyento ng kabuuang kita ng bansa 
ang badyet para sa edukasyon, ani Ka-
bataan Partylist Rep. Raymond Pala-
tino sa isang pahayag.

Panandaliang lunas
Tulad ng mga palisiya ni Arroyo, 

panandaliang lunas lamang umano ang 
mga panukala ni Aquino gaya ng pagda-
dagdag ng dalawa pang taon sa elemen-
tarya at pagsasama ng technical-voca-
tional education sa kurikulum ng mga 
pampublikong paaralan upang agarang 
makahanap ng trabaho ang mga high 
school graduate na hindi na makapag-
papatuloy sa kolehiyo, ani University 
Student Council Chair Rainier Sin-
dayen.

Pagpaparami lamang ng semi-skilled 
workers na maipadadala sa pandaigdi-
gang merkado ang tinutugunan ng mga 
panukala ni Aquino, at hindi ang pan-
gangailangan ng mga kabataan para sa 
pormal na edukasyon upang makakuha 
ng pangmatagalang trabaho, ani Sin-
dayen.

nararapat umanong paglaanan 
ng pamahalaan ng mas mataas na ba-
dyet ang sektor ng edukasyon upang 
makapagsanay ang mga guro at maisaa-
yos ang mga paaralan, ani Palatino.

“nararapat na baliktarin [ni Aquino] 
ang lahat ng anti-people policies ni Ar-
royo [kabilang na] yung long-standing 
policy na state abandonment of educa-
tion,” ani Sindayen.q

Mga kaso ng paglabag sa karapatang 
pantao, patuloy na dumarami

N
Abigail C.  Castillo

AnAwAgAn Ang iBA’T 
ibang grupo kay Pangulong 
Benigno Aquino iii na tu-
mindig laban sa umiigting 

na paglabag sa mga karapatang pantao 
sa bansa, kabilang na ang patuloy na 
pagkitil at pag-atake sa mga kasapi ng 
mga lehitimong organisasyon. 

“gusto naming marinig kay [Aqui-
no] ang isang categorical statement 
[ng pagpapahinto] sa patakaran ng 
pagpaslang sa mga aktibista at progres-
sive individuals dito sa ating bansa,” ani 
marie Hilao-Enriquez, tagapangulo ng 
Karapatan, alyansa ng mga samahang 
nagsusulong ng karapatang pantao. 

Sa loob lamang ng halos isang bu-
wang panunungkulan ni Aquino, anim 
na kasapi ng mga progresibong grupo 
at dalawang mamamahayag na ang 
napaslang sa magkakahiwalay na insi-
dente, na pawang  binaril ng mga hindi 
kilalang kalalakihang agarang nakata-
kas, ayon sa mga ulat.

“[we], urge the authorities to order 
an immediate, thorough, effective and 
impartial investigation into the kill-
ings…to identify all those responsible, 
bring them before a civil competent 
and impartial tribunal and apply to 
them the penal sanctions provided by 
the law,” pahayag ng international Fed-
eration for Human Rights.

naglabas ang Department of Justice 
(DOJ) ng isang memorandum noong 
Hulyo 17, na nag-aatas sa mga provin-
cial at city prosecutor na magtakda ng 
isang prosecutor na mangunguna sa im-
bestigasyon ng mga kaso ng extrajudi-

cial killings (EJKs) at pamamaslang sa 
mga mamamahayag sa bawat lugar.

magpapatuloy naman umano ang 
mga paglabag sa karapatang pantao 
hanggang hindi ibinabasura ni Aquino 
ang counterinsurgency program na 
Oplan Bantay Laya ng rehimeng Ar-
royo, ani Bagong Alyansang makabayan 
Secretary-general Renato Reyes Jr.

Pamanang karahasan
nakapagtala ang Karapatan ng 1,206 

na kaso ng extrajudicial killings (EJKs) 
at 205 kaso ng enforced disappearances 
mula Enero 2001 hanggang Abril 2010. 
nananatiling may pinakamataas na bi-
lang ng biktima ng EJKs ang Bicol na 
mayroong 196 mula noong ipatupad 
ang OBL noong 2002 sa ilalim ng ad-
ministrasyong Arroyo, sinundan ng 
Timog Katagalugan na mayroong 177, 

at gitnang Katagalugan na nakapagtala 
ng 154 mga biktima.

ginagamit ng pamahalaan ang OBL 
upang maging lehitimo ang mga pag-
atake ng militar sa mga sibilyan at mga 
kasapi ng mga progresibong organ-
isasyon, ani Karapatan Eastern Visayas 
Spokesperson Kathrina Castillo. Sa 
ilalim ng OBL, pinahihintulutan ang 
pagsalakay sa sinumang binabansagang 
“enemies of the state,” paliwanag ni 
Castillo.

“P-noy must end the bloody and 
brutal counter-insurgency campaign 
OBL 1 and 2 , and  desist from embark-
ing on a similar program, as this is one 
of the reasons for the massive human 
violations in the country under the 
gmA administration,” ani Karapatan-
Central Visayas Secretary general 
Dennis Abarientos sa isang pahayag.q

ng pamumuno ni gloria Arroyo bun-
sod ng higit pagtuon ng pansin sa pag-
babayad ng utang panlabas, na nagpaliit 
sa badyet para sa mga serbisyong pan-
lipunan gaya ng edukasyon at pabahay, 
ani Carlito Badion, tagapangulo ng Ka-
lipunan ng Damayang mahihirap (Kad-
amay), organisasyon ng mga maralitang 
tagalungsod. 

“Kinakaharap din ng mga marali-
tang tagalungsod ang kaliwa’t kanang 
demolisyon sa kanilang mga pamayan-
an bunsod ng mga proyektong pang-
komersyo gaya ng Quezon City Central 
Business District (QCCBD),” ani Roy 
Velez ng Anakpawis-national Capital 
Region. 

Higit 20,000 pamilya sa QC ang 
maaaring mawalan ng tirahan dahil sa 
nasabing proyekto, na nilalayong mag-
ing sentro ng kalakalan ng Kamaynilaan 
gaya ng makati CBD. 

“Palaging may nakaambang pan-
ganib sa mga maralitang tagalungsod 
na walang maayos na tirahan at pinili na 
lang tumira sa tabi ng ilog at sa ilalim 
ng tulay,” ani Velez. Tinatayang 1.3 mi-
lyong indibidwal sa buong bansa ang 
mapapaalis sa kanilang tirahan kung 
walang gagawing hakbang si Pangulong 
Benigno Aquino iii hinggil sa isyu ng 
demolisyon, dagdag niya.

Samantala, tila wala pa ring makabu-
luhang hakbang ang administrasyong 
Aquino upang lutasin ang kahirapan, 
saad ng Kadamay sa isang pahayag 
noong Hulyo 24. 

Pagpapatuloy lamang umano ng 
mga programa ni Arroyo ang mga pro-
gramang ipatutupad ni Aquino laban sa 
kahirapan tulad ng Pantawid Pamilyang 
Pilipino Program (4 Ps), ayon sa Kad-
amay.

sundan sa p.3
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Kevin Mark R.  Gomez 

ubos na pagpapahirap pa 
rin ang dinaranas ng mga 
magsasaka bunsod ng pag-
papatuloy ng kawalan ng 

lupa, disenteng sahod at patuloy na 
pandarahas sa pagtatapos ng adminis-
trasyong Arroyo. 

nanatiling pito sa kada sampung 
magsasaka ang walang sariling lupa, sa 
kabila ng 22 taong pagpapatupad ng 
Comprehensive Agrarian Reform Pro-
gram (CARP), ayon sa iBOn Founda-
tion.

Bagaman pito sa bawat sampung 
Pilipino ay magsasaka, nanatiling maliit 
ang suportang ibinibigay ng gobyerno 
sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikul-
tura, ani Antonio Flores, tagapagsalita 
ng Kilusang magbubukid ng Pilipinas 
(KmP).

mahigit limang ulit na mas malaki 
ang inilalaang pondo ng gobyerno para 
sa pagbabayad-utang, na aabot ng P276 
bilyon ngayong 2010, kung ihahamb-
ing sa pondong inilalaan sa agrikultura, 
na aabot lamang ng P55 bilyon.

mababa rin ang natatanggap na sa-
hod ng mga manggagawang-bukid, ani 
Flores. Karaniwang kumikita ng P35 
hanggang P200 bawat araw ang isang 
manggagawang bukid, mababa pa sa 
kasalukuyang minimum wage na P404 
sa Kamaynilaan, ayon sa KmP. Sa Haci-
enda Luisita inc. (HLi) na pagmamay-
ari ng pamilya Cojuangco- Aquino, 
nakatatanggap lamang ng P9.50 kada 
araw ang mga magsasaka.

madalas ring biktima ang mga mag-
sasaka ng pandarahas ng estado. Sa pa-
nahon ni gloria Arroyo, nakapagtala 

Repormang agraryo ng gobyerno, walang pinatutunguhan

L

R
Marjohara Tucay

AmDAm PA Rin ng 
mahigit 19 na milyong 
mangagawa sa bansa ang 
epekto ng mga palisiya ng 

rehimeng Arroyo gaya ng mababang 
pasahod at kawalan ng trabaho, ayon sa 
mga organisasyong pangmanggagawa.

Bagaman itinaas ng P22 noong Hunyo 
ang minimum wage ng mga manggagawa 
sa pribadong sektor mula sa dating P382 
tungong P404 kada araw, nanatiling “hindi 
nakabubuhay” ang naturang sahod, ani 
Kilusang mayo Uno (KmU) Chair Elmer 
Labog sa isang pahayag.

Tinatayang kinakailangan ng isang 
pamilyang may anim na miyembro ng 
P917 sa isang araw upang tustusan ang 
kanilang mga pangangailangan, batay sa 
national wages and Productivity Com-
mission. Halos kalahati lamang ng na-
sabing halaga ang napupunan ng kasa-
lukyang minimum wage, ani Labog.

Umigting rin ang suliranin sa pagha-
hanap ng trabahong mapapasukan, ani 
Labog. Pinakamataas sa loob ng tatlong 
dekada ang kasalukuyang bilang ng Pili-
pinong walang trabaho, na tinatayang 
aabot ng 4.6 milyon o 11.5 bahagdan 
ng kabuuang pwersang paggawa, ayon 
sa datos ng ibon Foundation.

Samantala, sa bawat sampung mang-
gagawa sa bansa, anim ang may seguridad 
ng tenure, apat ang may insurance, at tatlo 
lamang ang may paid leave, batay sa datos 
ng national Statistics Office para sa 2009.

Kawalan ng trabaho, mababang sahod nagpapatuloy
“Dahil sa mga anti-mamamayang pa-

takaran ng rehimeng Arroyo, lubusang 
nalugmok ang sektor ng manggagawa. 
malaking hamon para kay noynoy na 
baguhin ang sitwasyong ito, makalikha 
ng trabaho para sa lahat at magbigay ng 
nakabubuhay na sahod,” ani national 
Federation of workers Union-KmU 
Spokesperson Bernadette Dionisio.

lugmok na kabuhayan
Batay sa platapormang ihinain ni 

Pangulong Benigno Aquino iii  sa 
kanyang kampanya, sisikapin umano 
ng kanyang gobyernong makalikha ng 
trabaho sa loob ng bansa upang hindi 
na mangailangan pang lumuwas ng mga 
manggagawa sa ibang bansa.

Sa kasalukuyan, mahigit 3,000 Pili-
pino ang lumuluwas araw-araw upang 
magtrabaho sa ibang bansa, ayon sa mi-
grante international.

Kasabay ng paglikha ng trabaho, 
nararapat din umanong dinggin ng 
gobyerno ang hiling na P125 across the 
board na umento sa sahod, ani Dionisio.

Aabot lamang sa limang piso ang 
itinaas ng sahod sa siyam na taong pa-
mumuno ni gloria Arroyo, pinakamaba-
ba sa lahat ng nagdaang administrasyon, 
ayon sa ibon. Sa ilalim ng adminis-
trasyong Aquino, tumaas ng P82 ang 
inflation-adjusted minimum wage; P16 
naman ang itinaas noong termino ni Ra-
mos at P22 sa administrasyong Estrada.

noong 2005, nagpanukala si Aqui-

no, na noo’y kinatawan ng ikalawang 
distrito ng Tarlac, ng isang batas na 
kumalaban sa House Bill 345 o P125 
across-the-board bill ni yumaong 
Anakpawis Rep. Crispin Beltran. 

Batay sa panukala ni Aquino, 
makatatanggap lamang ng tatlong pi-
song umento sa sahod ang mga mang-
gagawa ng isang kumpanyang may 100 
manggagawa at kumikita ng isang mily-
ong piso sa isang taon.

Para naman sa mga kawani ng 
gobyerno, ang paunti-unting umento 
sa sahod na bunsod ng pagkakapasa ng 
Salary Standardization Law iii (SSL3) 
noong 2009 ay pabor lamang sa mga 
nasa matataas na posisyon sa pama-
halaan, ani Confederation for Unity, 

Recognition and Advancement of gov-
ernment Employees national Chair 
Ferdinand gaite sa isang pahayag.

Sa pagtatapos ng apat na taong im-
plementasyon ng SSL3 sa 2013, mada-
ragdagan lamang ng P713 ang sahod ng 
mga nasa pinakamababang posisyon sa 
gobyerno, samantalang makatatanggap 
ng P9,000 hanggang P12,000 umento 
ang mga nasa pinakamatataas na posi-
syon, kabilang na si Aquino.

 “nanawagan ang buong sektor ng 
manggagawa sa bagong administrasyon 
ni noynoy na huwag ipagpatuloy ang 
mga palisiya ni Arroyo at siguruhing 
makapagpapatupad ng mga reporma sa 
sistema ng pasahod at paglikha ng tra-
baho,” ani Dionisio.q

dagdag na Pasanin
Upang tustusan ang 4Ps ng admin-

istrasyong Aquino, na naglalayong pag-
kalooban ng tulong pinansyal ang ma-
higit isang milyong pinakamahihirap na 
pamilya sa bansa, kinakailangang man-
ingil ng dagdag na buwis o Value Added 
Tax (VAT) at umutang ng pamahalaan 
sa mga institusyong pampinansiya tu-
lad ng world Bank. 

Bukod sa dagdag na gastusing 
idudulot ng 4Ps, wala rin namang mal-
aking maitutulong ang 4Ps sa pagsugpo 
ng kahirapan dahil panandaliang “dole-
out packages” lamang ang ibibigay nito, 
ani Velez. 

Samantala, nagpanukala rin ang 
Department of Social welfare and De-
velopment na tanggalin ang subsidyo 
sa bigas, na mangangahulugan ng tu-
luyang pagtigil ng pagbebenta ng nFA 
rice, na mas mura sa commercial rice. 
Kasabay nito ang pagtanggal sa food-
for-school o libreng isang kilong bigas 
kada araw sa mga piling estudyante.

Kasabay ng panawagan kay Aquino 
na ibasura ang mga programang kontra-
kahirapan gaya ng 4Ps, binatikos din ng 
Kadamay at ng Anakpawis ang panuka-
la ng national Economic Development 
Authority at Department of Finance 
na itaas ang VAT mula 12 hanggang 15 
porsyento upang matustusan ang 4Ps.

Hindi solusyon sa kahirapan ang 
pagtanggal ng rice subsidy, pagpapatu-
loy ng 4Ps at iba pang programang 
kontra-kahirapan na ibinubungad ng 
administrasyong Aquino, ayon sa Kad-
amay.

“Bilang hakbang sa paglutas [sa su-
liranin] ng kahirapan, dapat bigyan ng 
importansya ang kagyat na paglikha ng 
trabahong may nakabubuhay na sahod, 
pagtitiyak ng subsidyo sa pagkain at 
pagtitiyak sa serbisyong panlipunan,” 
ani Badion.q

ang KmP ng 561 magsasakang  biktima 
ng paglabag sa karapatang pantao.

 ipinangako ni Aquino noong kam-
panya para sa eleksyon na ipamamahagi 
na ang HLi pagsapit ng 2014. gayun-
man, wala siyang nabanggit na iba pang 
plano hinggil sa repormang agraryo, ani 
Flores.

kawalan ng sariling luPa
minana ng administrasyong Aquino 

ang malubhang estado ng agrikulturang 
iniwan ni Arroyo at ng mga naunang 
administrasyon, ayon sa iBOn. nag-
uugat umano ang kalagayang ito sa pa-
giging atrasado ng agrikultura sa bansa 
at kawalan ng epektibong programa sa 
lupa.

nananatiling pagmamay-ari ng isang 
bahagdan ng populasyon ang kalakhan 
sa mga lupang sakahan samantalang 24 
bahagdan o 1.1 milyong ektarya lamang 
sa kabuuang 4.17 milyong ektaryang 
lupa ang naipamahagi sa mga magsasa-
ka sa nakalipas na sampung taon, ayon 
sa iBOn.

isang huwad na reporma ang CARP 
dahil nagagamit lamang ito upang 
iwasan ang pamamahagi ng lupa, ani 
nestor Villanueva ng Katipunan ng 
mga Samahang magbubukid sa Timog 
Katagalugan, isang lokal na organ-

isasyon ng KmP. 
Dahil sa CARP, lumaganap ang pag-

papalit ng gamit ng lupa upang hindi 
mapasailalim sa repormang agraryo, 
ayon sa KmP. nagpatuloy ang ganitong 
sistema hanggang sa rehimeng Arroyo, 
kung saan hindi bababa sa 37 libong 
ektaryang lupang agrikultural ang 
pinalitan ng gamit. 

Tanging mga lupang agrikultural 
lamang ang maaaring ipasailalim sa re-
pormang agraryo, batay sa CARP.

Kasalukuyang nahaharap sa gani-
tong kundisyon ang mga magsasaka ng 
Hacienda Yulo sa Canlubang, Laguna 
dahil iniiwas ng pamilya Yulo na mai-
pamahagi ang kanilang lupain, ani Vil-
lanueva.

Pinalawig pa ng administrasyong 
Arroyo ang nasabing batas sa pama-
magitan ng pagpapasa ng CARP with 
Extension and Reforms (CARPER) 
na nagpahaba ng limang taon sa imple-
mentasyon ng CARP at nagpatuloy ng 
karamihan sa mga probisyon nito. 

 “Ang pagpapatupad ng tunay na 
reporma sa lupa ang lulutas sa matagal 
nang problema ng bayan sa kahirapan,” 
ani Flores.  Aniya, nararapat ipasa ang 
House Bill 3059 o genuine Agrarian 
Reform Bill, kung saan libreng mai-
pamamahagi ang lupa sa mga magsa-
saka.

“Kung seryoso si Aquino [sa pagka-
mit ng] pagbabago, dapat kagyat niyang 
tugunan ang matagal nang problema sa 
lupa ng mga magsasaka,” ani Flores. q

Ang pagpapatupad 
ng tunay na reporma 
sa lupa ang lulutas 
sa matagal nang 

problema ng bayan 
sa kahirapan. 

Antonio Flores, KMP

mula sa p.2Maralitang...
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Pamana ni mom at dad

Bago namatay si Corazon “Cory” Aquino, halos hindi man lang 
kasali si Benigno “noynoy” Aquino iii sa hanay ng mga would-
be presidentiables. ngunit nang mamatay ang tinaguriang “ina ng 
demokrasya,” nagmistulang siya lamang ang may karapatang maging 

pangulo at ipagpatuloy ang sinimulan ng kanyang mga magulang. Tila hinugot 
sa kawalan, wala siyang naipasang batas at ni wala man lang maayos na track 
record sa pulitika. 

 Paano nga ba tinimpla ang panalo niya sa pagkapangulo? 
Samu’t saring rekado ang ginamit upang lumika ng imahe ni noynoy bilang 

alternatibo. Tila siya ang pagsasakatao ng matuwid na pamumuno sa panahon 
ng sentimyentong anti-Arroyo. ngayon, sa kanyang kauna-unahang State of 
the nation Address, nararapat lamang tasahin kung patok ba sa panlasa ng 
sambayanang gutom sa pagbabago ang mga inihanda ni noynoy Aquino. q

Ang mga sangkap  
sa pagkapanalo ni  

Noynoy Aquino

Recipe 

Joan Cordero

Puno ng dilaw na mga laso ang 
buong paligid, mula sa 
mga bangketa hang-
gang malls. nag-

kalat rin ang dilaw na mga 
t-shirt, relo, cellphone, pa-
nyo, at maging pamaypay. 
Kahit mga pahayagan, naki-
ayon sa nauusong kulay; nanilaw 
ang pabalat ng Philippine Daily inquir-
er nang mamatay si dating Pangulong 
Corazon Aquino at pormal na itinalaga 
si Benigno “noynoy” Aquino iii bilang 
pangulo. 

Sinubaybayan ng midya ang bi-
glaang pagsigla ng pulitikal na karera ni 
noynoy Aquino. ilang buwan matapos 
pumanaw si Cory, tumakbo si noynoy 
sa pagkapangulo at nakalikom ng 15.2 
milyong boto, 5 milyong mas marami sa 
pinakamahigpit na kalabang si Joseph 
Estrada. 

Sinasabing malaki ang papel ng 
midya sa tagumpay ni noynoy nitong 
eleksyon. walang siyang bitbit na kah-

anga-hangang track record bilang pu-
litiko. Sa 12 taon sa lehislatura, siyam 

na senate at house bills ang 
kanyang nai-akda at wala 
ni isa sa siyam na ito ang 
naging batas. 

Sa kabila nito, 
tumanggap si noynoy 

ng higit na suporta mula 
sa midya noong panahon 

ng kampanya.
Lumabas si noynoy 

sa 128 na balita sa 
peryodiko kasama ang 

pekeng psychological 
report at kontrobersiyang 

kinaharap ng kapatid na 
si Kris Aquino, ayon sa Cen-
ter for media Freedom 
and Responsibility 
(CmFR). mula marso 
28 hangggang mayo 
10, 52 balita tungkol 
kay noynoy ang inilatha-
la pahayagang Abante saman-
talang 46 ang kay manny Villar. 

nagbigay naman ng P100 milyon si An-
tonio Cojuangco, dating CEO ng ABC 
5, para sa kampanya ni noynoy, batay 
sa datos ng Commission on Elections.  

Hindi mahirap ibenta si noynoy sa 
publiko dahil bukod sa anak siya ng dal-
awang binansagang “icons of democ-
racy”, kapatid din niya ang kontrob-
ersyal na Kris Aquino, ani Yolly Ong, 
tagapangulo ng Campaigns & grey ad 
agency. nakinabang rin siya sa pag-ere 
ng mga palabas ni Kris, gayundin sa 
mga kontrobersyang ibinato sa kapatid 
na aktres.

Bukod sa mga political ad, mahaba 
din ang ex- posure ni noynoy sa 
e v e - ning news. Ayon 

sa CmFR, siya ang 
“most covered pres-

idential candidate” 
noong huling dala-

wang linggo ng 
kampanya. may 

kakayahan rin ang 
angkan ng Cojuang-

co-Aquino na magbayad 

para ipalabas ang mga political ad ni 
noynoy tuwing peak hours.

Tumatanaw ng utang na loob ang 
dambuhalang mga istasyon sa ina ni 
noynoy, sapagkat naisapribado ang 
mga pampublikong istasyon, gaya 
ng ABS-CBn, sa ilalim ng pa-
mumuno ni Cory. 

may ganap na kakayahan 
ang midya na magbukas at 
magpalawig ng mga dis-
kurso.  Bagama’t pinapalabas 
nito na sila ang tinig ng masa, 
hindi maitatangging tinataguyod ang 
kapakanan ng iilan. “Lahat ng midya 
ay partisan sa eleksyon at kandidatong 
ineendorso. mas hayag nga lang ang 
koneksyon sa ABS-CBn [dahil] sa mga 
personalidad na sumusuporta para kay 
noynoy—Abunda, Kris, Lopez, at iba 
pa,” ani Rolando Tolentino, dekano ng 
Kolehiyo ng Pangmadlang Komuni-
kasyon ng UP Diliman. 

noong Agosto 2009, naglabas ng 
video ang ABS-CBn sa internet, kung 
saan pinatawad na umano ng mga mag-

sasaka ng Hacienda Luisita (HLi) ang 
mga Cojuangco at Aquino. Bagamat 

hindi pa nagdedeklara si 
noynoy ng kandida-
tura, tila nililinis na 
ng istasyon ang pan-
galan ng mga Aquino 
na dinungisan ng ma-
saker sa  HLi noong 

nobymbre 2004.
Hindi na mali ang pag-

panig sa larangan ng pamama-
hayag, subalit hindi makatwi-

ran na protektahan ng midya ang 
naghaharing uri. Dapat na ilaan ng 
midya sa mga mamamayan ang ser-
bisyong pampublikong kanilang ib-
inabandera. q
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Pabango ng propaganda 

Jeremy PanCho

Tumakbo si Benigno 
“noynoy” Aquino iii sa 
pagkapangulo na halos 
walang bitbit — walang 

batas na naipasa sa Kongreso, walang 
konkretong plano upang puksain 
ang korupsyon — kundi ang pan-
galang Aquino. 

Lumalabas na 42 bahagdan 
ng mga Pilipino ang susuporta 
kay noynoy ayon sa survey na 
isinagawa tatlong araw bago 
mag-eleksyon ng Business 
world-Social weather Stations. 
Siya rin ang kauna-unahang puli-
tiko na pasok sa top 5 “most trusted 
persons in the Philippines” sa survey 
na pinangunahan ng Reader’s Digest 
noong Pebrero.

Ang natamasang simpatya ni 
noynoy sa pagkamatay ng kanyang ina 
ang isa sa mga natukoy na dahilan ng 
magasin. Dito niya hinugot ang kan-
yang taktika sa kampanya at linyang 

“gabay ni President Cory at ninoy na 
bayani” sa political advertisements.

isa lamang si noynoy sa iilang puli-
tikong pinagkatiwalaan nang lu-

bos ng mga Pilipino.
 “nanalo si noynoy dahil 

nagamit niya [nang husto] 
ang popularidad ni Cory,” 

ani Bayan muna Rep-
resentative neri 
Colmenares.

“maraming in-
dikasyon na nailipat 

nga kay noynoy ang dat-
ing kay Cory,” ani gerardo 

Lanuza, Assistant Professor 
sa Department of Sociology ng 

UP Diliman. Kabilang na dito ang 
supporters ni Cory, ang mga taong nasa 
likod ng kampanya ni Cory, ang mga 
simbolo tulad ng “laban sign” at “yel-
low ribbon,” at ang mga ka-alyado sa 
pulitika.

makikita ang pag-iral ng ‘divine 
right to rule’ kung saan binibigyan ng 

lehitimong karapatan ang iilan na ma-
muno dahil sila umano ang inatasan ng 
Diyos na maglingkod sa bayan, dagdag 
ni Lanuza.

Kilala ang mga Aquino bilang isa sa 
mga pinakamaimpluwensiyang pamilya 
sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pagig-
ing martir ng kanyang ama sa panahon 
ng diktaturya ni marcos at ang mariing 
pagsulong sa demokrasya ng kanyang 
ina ang naging susi sa pagkakaluklok ng 
isa na namang Aquino sa pwesto.

isa lamang si noynoy sa mga miy-
embro ng angkan ng Cojuangco-Aqui-
no na lumahok sa larangan ng pulitika. 
nagsimula sa lolo ni Cory na si melecio 
Cojuangco, ang kauna-unahang puli-
tiko sa pamilya. Sinundan pa ito ng ma-
higit kumulang sa sampung miyembro 
ng mga Cojuangco na sumabak din sa 
pulitika. ilan sa mga kilala ay sina Edu-
ardo “Danding” Cojuangco Jr. at gil-
berto Teodoro Jr. 

nakasanayan nang makisakay ng 
mga Aquino sa pinakasikat sa kanilang 

angkan, sina ninoy at Cory. Bukod 
kay noynoy, ginamit ni Tessie Aqui-
no-Oreta noong 2004 elections ang 
pangalan ng kanyang nakatatandang 
kapatid na si ninoy 
sa kampanya sa 
pagkasenador — 
“ako at si ninoy 
ay naniniwalang 
importante sa 
bansa ang kalay-
aan sa pamama-
hayag.” 

Subalit, “the 
staying power of…
political clans will make basic 
reforms in the country’s social and 
economic conditions such as endem-
ic poverty, wide income gaps, and weak 
governance highly remote,” pahayag ng 
Center for People Empowerment in 
governance. 

Sa kabila ng pagiging tanyag ng ape-
lyidong Aquino ay ang mga nakatagong 
karahasan na naganap sa panunungku-

lan ni Cory. marami ang kaso ng pagla-
bag sa karapatang-pantao, ang pagkon-
sente sa mga militar, at ang mendiola 
massacre. naikabit din sa mga Cojuang-
c o ang kontrobersiyal na 

Hacienda Luisita 
massacre noong 
2004. 

Kung naipasa 
man kay noynoy 

ang katanya-
gan ng kanyang 

mga magulang, nai-
pasa din sa kanya ang 

mga bahid ng pangalang 
Aquino. may kailangang 

harapin ang bagong pangulo: 
ang sambayanang pinagkaitan ng hus-
tisya noong panahon man ng termino 
ni Cory hanggang sa kasalukuyan. Sa 
pagharap lamang sa kanila siya makak-
agawa ng sariling tatak — sa paglihis sa 
apelyidong Aquino, sa paglabas sa ima-
heng nauna nang hinubog nina ninoy 
at Cory. q

Successfor
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Kevin marK r. Gomez

isang sangang daan ang makikita 
sa TV screen — madilim at liku-
liko ang sa kaliwa, habang mali-
wanag at tuwid naman ang sa kan-

an. maya-maya, pupuwesto sa gitna ang 
isang pamilyar na mukha, nakasuot ng 
barong at may nakahandang ngiti. Hi-
hikayatin niya ang mga manonood na 
piliin ang tuwid na landas, papalayo sa 
baluktot na daan ng korupsyon. mag-
tatapos ang patalastas sa mga katagang 
“Kung walang corrupt, walang mahi-
rap.” 

ganito ang 
campaign ad 
ni Benigno 
“ n o y n o y ” 
Aquino. na-
kasentro sa 
pagsupil ng 
k o r u p s y o n 
ang  pangako 
niyang pag-
babago. ito 
umano ang s a s a g o t 
sa matagal nang problema ng 
bayan sa kahirapan, at magpapaginha-
wa sa buhay ng bawat Pilipino.  

Bagamat nararapat lamang na puk-
sain ang korupsyon sa pamahalaan, hin-
di nito tinugunan sa mga matagal nang 
problema ng kahirapan — ang kawalan 
ng lupa ng mga magsasaka, mababang 
sahod ng mga manggagawa at panana-
tili ng dayuhang kontrol sa bansa.

Katambal na ng plataporma ni Aqui-
no ang sukdulang pagkasuklam sa ko-
rupsyon. gamit ang ganitong mga reto-
rika, napaniwala niya ang mga botante 

na siya ang kandidatong pinakamainam 
para pumalit kay gloria Arroyo, ani 
Sonny Africa ng iBOn Foundation, 
isang independent think tank.

niligalig ang administra-
syong Arroyo ng maraming 
isyu ng katiwalian at mala-
wakang korupsyon. matapos 
lumabas ang mga kontrober-
siyang tulad ng Fertilizer Fund 
Scam, Hello garci at nBn-ZTE 
Scandal, apat na impeachment 
complaints ang inihain laban kay 

Arroyo. 
Sinasalamin ng pagka-

panalo ni Aquino ang 
pagkadismaya ng mga 

mamamayan sa kurap na 
pamahalaang Arroyo, ani 
Arnold Padilla, Public infor-

mation Officer ng Bagong Alyan-
sang makabayan.  Kung 
ihahambing kina manny 
Villar at dating Pangulong 

Joseph Estrada, mistulang 
si Aquino ang  “pinakamalinis” 

dahil walang anumang alegasyon 
ng korupsyon laban sa kanya 

Subalit hindi tiyak na makakamit 
ng mga mamamayan ang pagbabago 
sa pagkapanalo ni Aquino. Hindi sapat 
ang hindi pagiging kurap ni Aquino 
upang masabing karapat-dapat siyang 
maluklok sa pwesto, ani Africa. Dag-
dag pa niya, kaya malinis ang imahe ni 
Aquino ay dahil wala siyang napatu-
nayan sa loob ng ilang taong panunun-
gkulan sa pamahalaan.

Kung tutuusin, hindi korupsyon ang 
ugat ng kahirapan ng bansa. Upang mai-
bsan ang kahirapang dinaranas ng mga 

mamamayan, mahalagang magkaroon 
ng malinaw na plano si Aquino sa mga 
tumatampok na isyu tulad ng reporma 
sa lupa, pagbaba ng badyet sa batayang 

serbisyo at extrajudicial killings , ani 
Africa.  

Sa paggamit ng 
slogan na “Kung 
walang corrupt, 
walang mahirap,” 

p i n a n i n i n d i g a n 
ni Aquino na tan-

ging korupsyon 
ang sanhi ng kahira-
pan sa bansa. Sa mga 

unang araw ng kanyang 
administrasyon, tumam-

pok ang pagbabawal niya sa mga 
“wang-wang.” Patikim umano ito ng 

programa ni Aquino para sa pagsupil ng 
korupsyon.

Hindi sapat ang mga retorika ng 
pagpuksa sa korupsyon upang iahon 
sa kahirapan ang bansa. Bagaman 
magandang mawala ang katiwalian sa 
pamahalaan, hindi tuluyang malulutas 
ang problema sa kahirapan hanggang 
walang maayos na reporma sa pama-
malakad at mga palisiya ng pamahalaan, 
at nanatiling lugmok ang kabuhayan ng 
maliliit na mamamayan. 

Kung walang konkretong hakbang si 
Aquino upang lutasin ang puno’t dulo 
ng kahirapan, wala ring pagbabagong 
maaasahan ang mga mamamayan. ipi-
napakita lamang ng pagdidiin ni Aquino 
sa korupsyon bilang ugat ng kahirapan 
ang kakulangan niya ng pang-unawa sa 
tunay na suliranin ng bansa. q

mila Polinar

Hindi pa man nananalo 
si Benigno “noynoy” 
Aquino iii sa pagkapan-
gulo, tila nahulaan na ng 

Estados Unidos (EU) ang resulta ng 
eleksyon. Posturang-postura si noynoy 
habang nakabarong at suot-suot ang 
kanyang pamosong salamin nang ini-
lathala siya sa pabalat ng Time maga-
zine noong Abril. 

Sa tabi ni noynoy, nakasulat 
ang mga katagang “The next Aqui-
no: Can noynoy Save t h e 
Philippines?”na nagpa-
pahiwatig na si noynoy 
ang pangulong magsa-
salba sa Pilipinas. 

D a l a w a m p u ’ t 
tatlong taon na 
ang nakakaraan, 
lumabas din ang 
ina ni noynoy, 
si dating Pangu-
long Corazon 
“Cory” Aquino sa pa-
balat ng Time. Hinirang si 
Cory bilang “woman of the Year” 
ng magasin.

naluklok si Cory sa puwesto mata-
pos niya makuha ang suporta ng ta-
umbayan sa People Power revolution, 
habang pinili naman ng nakararaming 
Pilipino si noynoy na maging pangulo 
nitong nakaraang eleksyon.

ngunit, sa paglabas ni noynoy sa 
Time magazine, isang tanyag na insti-
tusyon ng midya sa EU, tila hindi la-
mang mga Pilipino ang pumili sa 
kanya. 

Bukod pa sa paglabas ni 
noynoy sa Time, sang-
kot ang EU sa iba’t 
ibang paraan ng 
p a g i m p l u w e n -
siya sa resulta ng 
eleksyon. isa na 
rito ang pagpon-
do ng United States 
Agency international 
Development sa interna-
tional Foundation for Electoral 
Systems, ang institusyong nagtalaga 
na gawing automated ang nakaraang 
eleksyon. noong may 10, nagpadala rin 
ng humigit kumulang 120 tao ang EU 
para bantayan ang eleksyon. 

“These political and diplomatic ef-
forts were also calculated to establish 
that the US significantly contributed to 
putting the Aquino administration in 
place,” ayon sa ulat ng iBOn.

“He is the current ‘darling’ of the 
U.S. and other powerful countries with 
strategic interests to protect in the 
Philippines, from investments to mili-
tary intervention,” ayon sa Center for 
People Empowerment in governance 

sa isang statement. 
maalalang sinuportahan ni Cory ang 

mga palisiya at programa ng gobyerno 
ng EU noong umupo siya bilang pan-
gulo. Pinalakpakan siya ng husto ng 
mga Amerikanong kongresista nang 
minsang imbitahan ng gobyerno ng US 
si Cory na magtalumpati. Kapalit ng 
mga palakpak, nanatili ang mga military 
bases ng EU Pilipinas. 

Bagaman natanggal ang mga base 
bunsod ng malawakang kampanya ng 
mga progresibong organisasyon, pinali-
tan naman ito ng Visiting Forces Agree-
ment (VFA) na siyang nagpanatili ng 
US military presence sa bansa. 

walang malinaw na paninindigan 
si noynoy sa pagpapatuloy ng 

VFA sa kanyang termi-
no. Tila iniiwasan 

niya ang isyu ng 
ugnayang-pan-

labas, lalo na 
ang mga 

usap-
i n g 

m a y 
kinalaman 
sa EU. 

n o o n g 
mayo 21, 
binisita ng 
bagong EU am-
bassador Harry 
Thomas Jr. si noynoy para 
pag-usapan ang pagpapatuloy at pag-
papalakas ng kalakaran ng ugnayang 
EU at Pilipinas sa mga susunod na taon. 
“Behind ambassador Thomas’ rheto-

ric of ‘common goals’ and ‘deepening 
friendship and partnership’ is the 

sad historical fact that the rela-
tions between the US and 

the Philippines have al-
ways been one-sided,” 

ani Renato Reyes, 
secretary-general ng 
Bagong Alyansang 

makabayan sa isang 
pahayag.
Lagi’t laging nanghihi-

masok ang EU sa mga internal 
na palis[iya ng Pilipinas, lalo na 

noong termino ni Arroyo. makikita 
ang ganitong panghihimasok sa kinahi-
natnan ng Subic rape case, hanggang sa 
mga sibilyan na namatay at nasugatan 
sa pagsasanay ng mga Amerikanong 
sundalo sa mindanao. 

Salungat ang pagsuporta ng EU kay 
noynoy sa pagtataguyod ng makabay-
ang pagbabago. may kapalit ang bawat 
pabor na tinatanggap niya mula sa 
EU: ang soberanya ng Pilipinas at ang 
kapakanan ng mga mamamayan. q
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Mary Joy T. Capistrano

Siksikan ang mga tao sa lansangan, tagaktak ang kanilang pawis, habang 
pagal at ngalay naman ang mga binti sa paglalakad. Bitbit ang mga pla-
kard at panawagan, tinutunton nila ang lansangang magdadala sa kanila 
sa lugar na pagdadausan ng pagtitipon ng taong bayan.  Habang   nasa 

lansangan ang mamamayan, nagkasya naman ang iba na manood na lamang sa 
telebisyon o makinig sa radyo upang makibalita sa kalagayan ng bansa.

Wala man sa loob ng Batasang Pambansa, ang mamamayan ang pinakama-
halagang panauhin sa pagdaraos ng SONA. Walang man silang magarang kasuo-
tan o mataas na posisyon sa gobyerno, nanatili silang makapangyarihan. Mga 
mamamayan ang bumubuo sa Pilipinas, at ang kanilang sariling karanasan ang 
pinakamainam na sukatan ng totoong kalagayan ng bayan. 

Ang mamamayang Pilipino ay binubuo ng mga mahihirap na magsasaka na 
pinagkaitan ng lupa, mga manggagawang kulang ang natatanggap na sahod, mga 
kabataan na hindi makapag-aral dahil sa mataas na matrikula. Kasama rin nila 
ang mga propesyunal, mga tindero’t tindera, mga mangangalakal, ang mga ta-
ong nagsisikap para mabuhay. 

Mamamayan ang maghuhusga kung may katotohanan ang inuulat ng pangu-
lo sa bayan tuwing SONA. Sila ang tanging magpapatunay kung naging maayos 
ang pamamalakad ng isang administrasyon. Sila rin ang may karapatang umalma 
sa tuwing may mga pangakong hindi natutupad.

Kung gayon, hindi nararapat na gawing mga pasibong tagapakinig lamang 
ang taumbayan, habang naglalahad ang pangulo ng kanyang ginawa at mga 
proyektong ipatutupad sa panahon ng kanyang panunungkulan. Sa halip, tu-
tunggaliin ng mamamayan ang bawat  pangungusap ng pangulo na hindi tumu-
tugma sa tunay nilang kalagayan. 

Samakatuwid, nasa mamamayan ang kapangyarihan, kahit na nakatuon man 
sa pangulo ang kamera ng mga tagapagbalita at tainga ng mga kongresista. Nasa 
mamamayan ang kapangyarihang patotohanan ang SONA kung paniniwalaan 
nila ang pangulo. Nasa kanila rin ang pagpapasya kung sapat na ang napakinggan 
at nasuri upang suportahan ang isang pangulo. 

Ang kalagayan ng mga mamamayan ang siyang bumubuo sa naratibo ng 
bayan. Sila ang tunay na nakauunawa sa kalagayan ng bayan at ng kapwa Pili-
pino. May karapatan ang mamamayan na magdaos ng alternatibong SONA, ang 

SONA ng Bayan, kung saan patutunayang tao ang mapag-
pasya sa kasaysayan at kinabukasan ng bayan.  q
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Simula na ng palabas. Nakapokus na ang mga kamera sa bagong bida. Nakapwesto na ang mga 
manonood sa loob ng bulwagan, at nakahanda na ang kasabay na programa sa labas. Nakatambay na 
ang mga pulis sa lansangan, naghinihintay sa mga mamamayang nagmartsa mula sa iba’t ibang lugar 
tungo sa Batasan.

Ito ang palabas na nagnanakaw ng ilang oras mula sa nakalilibang na mga programa sa telebisyon tuwing 
ikaapat na Lunes ng Hulyo. Sa maikling panahon, aangkinin ng pangulo ng Pilipinas at ng kanyang State of the 
Nation Address (SONA) ang atensyon ng milyon-milyong mga Pilipino. Habang inilalahad niya ang kanyang 
bersyon ng kalagayan ng bansa, bumubuo naman ng sariling naratibo ang taumbayan sa kanilang mga sigaw 
at palakpakan. 

Walang nakalilikha ng palabas nang nag-iisa. Sa pagtatanghal ng unang SONA ni Noynoy Aquino, may 
kanya-kanyang papel ang mga pwersang nagtutunggalian sa pag-ukit ng kasaysayan. q

Ang Hukom

Brian P. Galon 

Sa bawat pagtatanghal, kadalasang inaabangan ang bida. Sa pelikula, 
kung tanyag ang bida, siguradong papatok sa takilya.

May isang baguhang aktor ngayon na susubok sa mapanuring mata 
ng taong bayan. Susubukan niyang ipamalas ang angkin niyang galing 

sa larangan ng pulitika. Ibabahagi niya ang kanyang mga plano sa pagsusulong 
ng pagbabago sa lipunan at gobyerno.

Tiyak na tututukan ng sambayanang Pilipino ang unang SONA ni Noynoy 
Aquino. Matapos manalo sa nakaraang eleksyon, tila naging matinee idol si 
Noynoy. Pinaghandaan ni Noynoy ang kanyang bagong gampanin sa buhay. 
Nagpagawa ng bagong barong, nagpagupit ng buhok at gumawa ng script na 
tiyak na bebenta sa taumbayan.

Hindi malalayo ang mga pangakong bibitawan ni Noynoy ngayong SONA 
sa mga deklarasyon niya noong inaugarasyon. Mula sa pagtigil sa “wang-wang” 
hanggang sa paghabol kay Gloria Arroyo, mababakas kay Noynoy ang pagnanais 
na magustuhan ng lahat. Hindi tulad ng sinundang pangulo na si Gloria Arroyo, 
alam ni Noynoy ang kahalagahan ng isang malinis na reputasyon.

Salamin ng ganitong pananaw ni Noynoy ang kanyang laban sa “wang-
wang.” Kahit hindi sapat ang pagsugpo sa “wang-wang” upang bigyang lunas  
ang mga problema ng bansa, naging bukambibig ito ng bagong pangulo para 
patunayang tumutupad siya sa kanyang mga pangako.

Ingat na ingat si Noynoy sa kanyang imahe bilang tagapataguyod ng pag-
babago. Handa siyang gawin ang lahat para mapanatili siyang kinagigiliwan 
ng tao. Tulad ng isang artista, kinakailangan ni Noynoy na magampanan nang 
mabuti ang kaniyang karakter at tungkulin bilang isang lider.

Nakaayos at plantsado na ang lahat ng detalye para sa inaabangang SONA 
ni Noynoy. Handa na rin ang kaniyang litanya ng mga pangako ng pagbabago at 
paninindigan laban sa kalabang korapsyon. Kailangang panindigan ni Noynoy 
ang kilos at galaw ng isang matinee idol ng pulitika. Walang lugar para magka-
mali at magpakita ng kahinaan.

Sa araw ng SONA, ipakikita na ng matinee idol ang kaniyang angking tal-
ento at galing sa paghuli sa simpatya at tiwala ng mamamayan. Subalit higit pa 
sa isang idolo ang kailangan ng mamamayan.  Umaasa ang lahat na hindi lamang 
palabas ang nauna niyang mga pangako, bagkus tinatanaw ng lahat na dagli ni-
yang ipatututupad ang mga pangakong bininitawan at kanya pang bibitawan. 
Bilang pangulo ng bansa, hindi siya dapat makuntento na kagiliwan ng masa. 
Kailangang suklian niya ng kongkretong mga hakbangin ang tiwala sa kanya ng 
taong bayan. q

P-Noy Matinee 
idol

Ungguy-
ungguyan

Ricky C. Ornopia 

Pag binihisan mo ang unggoy na iyon
saka isinakay sa magarang awto…
laking alingasngas kung mapagkamalan
isang kagawad ng ating Kongreso.”
(Ayon kay Darwin, Amado V. Hernandez) 

Maayos ang postura ng lahat ng mga kongresista, mula kolorete 
sa mukha, suot na alahas, ayos ng buhok hanggang sa suot na 
barong at gown. Nakabihis sila at handang sumagot ng mga am-
bush interview o magpakuha ng litrato.  

Abala ang kongreso tuwing SONA ng pangulo. Nakatuon ang kanilang 
buong atensyon sa talumpati ng pangulo, na naglalahad ng kalagayan umano 
ng bansa. Nag-uulat siya tungkol sa mga nagawa ng kanyang administrasyon, 
at kadalasang nagbibitiw ng mga pangakong pakikinabangan ng mamamayan.

Hindi pagkakataon ang nagdikta na sa Batasang Pambansa idinaraos ang SONA 
. Nakasaad sa konstitusyon na sa Batasang Pambansa, dapat harapin ng pangulo ang 
mga kongresista sa pagbubukas ng sesyon sa kamara. Sa bulwagang ito, ginagawa 
ang mga batas at patakarang makakaapekto sa buhay ng mga mamamayan. Ito rin 
ang bulwagang pinagpupulungan ng mga kinatawan ng iba’t ibang distrito at sektor 
sa buong bansa, na pawang mga inihalal ng mga tao. Dito binubuo ang mga batas na 
magsusulong sa interes ng nakararami, at dito rin idinadaing ng mga kongresista ang 
suliraning kinahaharap ng kanilang mga kinakatawang distrito o sektor.    

Bagaman kongreso ang inaasahang magbibigay katuparan sa mga kahilin-
gan ng mamamayan, marami ring mga kontrobersya at isyung kinasasangkutan 
ang mga kongresista. Nariyan ang  mga isyu kaugnay ng paggamit ng pork bar-
rel. Masasaksihan rin sa kongreso ang pulitikang nagsisilbi ng pansariling mga 
interes, kaya’t walang katapusan ang bangayan ng minorya at mayorya na nag-
aagawan sa kapangyarihan. Bukod  pa rito, madalas na lumiliban ang mga kon-
gresista sa kanilang regular na sesyon.

Kung susuriin, masasabing hindi ginagampanan ng mga kongresista nang maay-
os ang kanilang tungkulin. Bagamat dismayado ang taumbayan sa mga kongresista, 
nanatili silang panauhing pandangal sa SONA. Sa ganitong pagtingin, nagmimistu-
lang isang engrandeng pagtitipon lamang ng mga mayayaman at makapangyarihang 
mga inbibidwal sa buong bansa ang SONA. Isa itong araw para idiin ang kanilang 
hawak na kapangyarihan at kayamanan.  

Noong termino ni Arroyo, tagapakinig at tagapalakpak ang gampanin ng mga 
kongresista sa araw ng SONA.  Inaasahan ng lahat na mag-iiba ang tunguhin at 
kondukta ng Kongreso sa termino ni Noynoy. Hindi sasapat ang postura at lakas ng 
palakpak para sa sambayanan, bagkus hihintayin nila ang mga ipatutupad na maka-
buluhang programa at makatwirang batas para sa kapakanan ng mas nakararaming 
dahop at may matinding pangangailangan. q

Tax Barbin 

Milyon-milyong Pilipino ang nag-aasam na masaksihan ang 
SONA pero  hindi magkakasya ang lahat sa Batasang Pambansa.  
Hindi rin kakayaning dumayo pa ng mga taga-Visayas at Mind-
anao sa Maynila para manood ng SONA sa loob ng kongreso, 

kaya naghihintay na lamang ang karamihan ng balita mula sa radyo at telebisyon. 
Para siguraduhing makararating sa lahat ang pinakasariwang  kaganapan sa 

SONA, susugod ang mga alagad ng media sa lugar ng aksyon para magsisilbing 
tenga at mata ng mamamayan. Alinmang istasyon ang subaybayan, isang paksa 
lang ang siguradong lalamanin ng mga ulat: ang paglalahad ng pangulo sa kala-
gayan ng bansa at ang mga pangako ng pag-unlad. 

Makikita rin ang gampanin ng media sa lipunan tuwing eleksyon. Nagsisil-
bi itong tulay ng mga nanliligaw na pulitiko sa mga botante. Lahat ng kandi-
dato, maingat ang galaw at salita kapag kaharap ang media. Noong nakaraang 
eleksyon na pinanalunan ni Noynoy Aquino, tinuturing ng ilan na kalakasan 
para kay Noynoy ang pagkakaroon ng magandang relasyon at mga koneksyon 
sa media. 

Kung tutuusin, maituturing na higanteng institusyon ang media. May mga 
pagkakataong mas pinakikingan ng mga tao ang media kumpara sa mga puli-
tiko, at makikita rin sa ilang mga palabas sa telebisyon ang pagsalo ng media sa 

ilang responsibilidad ng gobyerno gaya ng pagpuksa sa krimen at pagbibigay ng 
kabuhayan sa mga tao.

Upang maging epektibong tagapagdala ng balita, dapat raw maging obhe-
tibo ang pag-uulat.  Nangangako  pa ang  malalaking network ng hindi pagkiling 
o pagprotekta sa interes ninuman. Ngunit kadalasan, hindi natutupad ang 
kanilang mga pangako. Dinidikta ng interes ng kumpanya ang mga palisiya sa 
pagbabalita. Para sa mga may-ari ng istasyon, isang mapagkakakitaang produkto 
ang balita.

  Tuwing SONA, ganito ang hinaharap na sitwasyon ng media. Kaagapay 
man ang media sa pagbibigay ng impormasyong makapagmumulat ng taumbay-
an, maaari rin itong maging kasangkapan  sa pagpapalawig ng propaganda ng 
gobyerno para sa sarili. Nang maluklok si Noynoy sa pwesto, kapansin-pansin 
ang pagsuporta ng media sa bagong administrasyon. Sinasabing utang na loob 
ng media ang tinatamasa nitong kalayaan kay Cory Aquino, matapos na ipasara 
ni Ferdinand Marcos ang mga pahayagan at ahensya ng media noong Martial 
Law. 

Hindi tunay na malaya ang pagbabalitang nakasandig sa komersyal na in-
teres at nangangalaga sa imahe ng gobyerno. Kung gayon, kailangang maging 
mapanuri ng mamamayang umaasa sa balita at impormasyong hatid ng media. 
q

LIvE Broadcast

Marah Sayaman 

Hindi raw mabuting asal na sumabat habang may taong nagsasalita. 
Tuwing SONA, pinaghahandaan ng gobyerno ang posibilidad na 
magambala ang talumpati ng pangulo, lalo pa’t laging may kilos 
protesta sa araw na ito. Upang masiguro na tuluy-tuloy lamang 

ang seremonya sa loob ng Batasan, inatasan ng gobyerno ang pulisya na ban-
tayan ang kaayusan at kapayapaan sa mga lansangan.    

Pinapadala ang mga pulis sa lahat ng mahahalagang lugar tuwing SONA: 
sa Batasang Pambansa kung saan nagtatalumpati ang pangulo sa harap ng kon-
greso at sa Commonwealth Avenue kung saan naman idinaraos ang SONA ng 
Bayan. Pangunahin nilang tungkuling pigilan ang mga nagproprotesta na ma-
karating sa Batasan sapagkat ayon sa mga kinauukulan, guguluhin lamang ng 
mga raliyista ang daloy ng SONA.  

Ppinapakita ng ganitong posisyon ang pagtingin ng estado sa mga mama-
mayang nagdaraos ng mga kilos-protesta. Sa kanilang pananaw, gulo lamang 
ang dulot ng mga mamamayang nagpupunta sa lansangan para ipaabot ang mga 
hinaing hinggil sa kanilang kalagayan. 

Bahagi ang pulisya ng repressive state apparatus, o mga institusyon at ahen-
sya na nangangalaga sa kapakanan ng estado gamit ang dahas. Simbolikal na 
pandarahas ang pagtatapat ng mga pulis sa mga sibilyang organisasyong nag-
daraos ng protesta, sapagkat idinidiin nito na estado ang may lakas at armas na 
dapat katakutan ng mamamayan. Kung hindi magpapasakop ang mamamayan 
sa disiplina ng estado, nakahanda ang armadong pwersa na itama ang kanilang 
pagsuway sa awtoridad. 

Sa unang SONA ni Noynoy Aquino, sampung libong mga pulis ang 
diumano’y magsisiguro ng kapayapaan. Sa kabila ng mga pangakong hindi susu-
pilin ng gobyerno ang karapatan ng mga mamamayan, halos pantayan ng bilang 
ng mga pulis ngayon ang dating nakagawian ni Gloria Arroyo na maximum se-
curity tuwing SONA.      

Itinuturing ng estado na kawalan ng respeto ang paggiit ng sambayanan na 
pakinggan sila ng gobyerno. Kung tutuusin, hindi rin ginagalang ng estado ang 
karapatang magpahayag ng mamamayan tuwing binabangga ng armadong mga 
pwersa ang mapayapang demonstrasyon. Subalit hindi kayang patahimikin ng 
libu-libong pulis ang nagkakaisang panawagan ng sambayanan. Sa mga lansan-
gan, patuloy na magtatagisan ng lakas ang estado at ang bayan. q

 

Maximum 
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Richard Jacob Dy

Malaki ang inaasahan sa bagong 
pamunuan.

Mula sa mga unang araw ng 
kampanya ni Pangulong Benigno Aquino 
III, laman na ng kanyang mga talumpati 
ang pangakong papawiin ang kahirapan 
at paunlarin ang pangkalahatang kala-
gayan ng milyun-milyong Pilipino.

Ngunit sa loob ng halos isang buwang 
panunungkulan, inulan na ng batikos 
ang kawalan ng konkretong tugon ng 
pamahalaan sa mahahalagang usapin 
gaya ng karagdagang pondo sa edu-
kasyon at iba pang batayang pangan-
gailangan. Inaasahan rin ang tugon ng 
pangulo sa tumataas na bilang ng mga 
kaso ng paglabag sa karapatang pantao, 
at mensahe ng pagpapanagot sa mga 
sala ng dating pamahalaan.

Sa pagdaraos ng unang State of the 
Nation Address (SONA) ni Pangulong 
Aquino, isang hamon sa kanyang admin-
istrasyon na dinggin ang tunay na pan-
gangailangan ng sambayanan.

ANO ANG DAPAT IPATAMPOK NI 
PANGULONG AQUINO SA KANYANG 
UNANG SONA?

“Usaping kasiguruhan sa pagkain ng 
mga Pilipino, ‘yan ang unang dapat i[pa]
tampok... Kinakailangan [ring] ipatam-
pok na magkaroon ng programa para sa 
tunay na reporma sa lupa. Partikular dito 
sa loob ng Hacienda Luisita na hanggang 
ngayo’y naka-TRO (temporary restraining 
order) ang pag-implement sa desisyon ng 
DAR (Department of Agrarian Reform) na 
ibalik na sa mga magsasaka ang lupa.”-
Lito Bais, acting president, United Lui-
sita Workers Union

“Ang paglikha ng mahahalagang in-
dustriya sa Pilipinas na magbibigay ng 
pinansyal na estabilidad sa bansa at li-
likha ng trabaho para sa mga Pilipino. 
Ang pamamahagi ng lupa sa magsasaka. 
Ang pagtaas ng sahod ng mga mang-
gagawa  sa antas na naaayon sa cost 
of living. Ang paglilinis sa burukrasya at 
pagsugpo sa korupsyon. Ang pagpapatu-
pad ng paggalang sa karapatang pantao 
ng mamamayan sa hanay ng militar at 
pulisya. Ang pagpapalakas ng hustisya at 
korte sa pagpapatupad ng katarungan.”-
Atty. Jules Matibag, human rights 
lawyer 

“Sa unang SONA ni bagong presidente 
Benigno Aquino III, napakahalaga ang 

magiging tinding niya sa paglitis kay Glo-
ria Macapagal-Arroyo.  Sa usapin ng ko-
rupsyon, katulad ng NBN-ZTE scandal. Sa 
usapin ng pandaraya, katulad ng nang-
yari noong 2004 presidential elections. At 
sa usapin ng malawakang human rights 
violation na sangkot ang ilang mga es-
tudyante ng UP, dalawa na sina Karen 
Empeño at Sherlyn Cadapan . Iyon ang 
immediate na hahanapin.� -Dr. Judy 
Taguiwalo, UP faculty regent 

“…Peace talks between the GRP (Gov-
ernment of the Republic of the Philippines) 
and the NDFP-CPP-NPA (National Demo-
cratic Front of the Philippines-Communist 
Party of the Philippines-New People’s 
Army).  This means that the Comprehen-
sive Agreement on Human Rights and In-
ternational Humanitarian Laws has to be 
respected and that the discussions of the 
other substantive agenda in the peace 
talks have to proceed. Environmental jus-
tice [also] has to be a theme - this means 
that mining and other extractive indus-
tries have to be reviewed.  Laws like the 
Philippine mining act of 1995 have to be 
repealed.”-Audrey Beltran, public in-
formation officer, Cordillera Human 
Rights Alliance

“Ibasura [ni Pang. Aquino] ang Oplan 
Bantay Laya at palayain ang mga political 
detainees… Bigyan niya ng katarungan 
ang iba pang biktima …ng torture sa pa-
nahon ng rehimen ni Gloria Arroyo… At 
mag-atas siya na ilabas ang mga missing 
na hanggang sa ngayon ay hinahanap 
pa ng mga pamilya ng iba pang biktima.” 
-Raymond Manalo, biktima ng sapili-
tang pagdakip at torture sa kamay ng 
militar

“Security at assurance sa mga mang-
gagawa sa labas ng bansa, at pati na 
rin sa mga lokal na manggagawa. Higit 
sa lahat, maibigay ang mga benepisyo 
na dapat lamang matanggap ng mga 
pamilya ng mga manggagawa.”-Analyn 
Mirandilla, domestic helper sa Hong 
Kong

“Improvement sa quality ng educa-
tion sa basic at sa tertiary levels, dahil 
maraming students sa high-school at 
pati sa tertiary na hindi gaano maganda 
ang quality [ng kanilang edukasyon]. 
Hindi nagiging competitive ang students 
o graduates na napo-produce.” -Joana 
Marcial, 3rd year BA Broadcast Com-
munication student

Playback

Panimulang hamon

TEXTBACK
COMMENTS

hello! Nabasa ko ang isang copy ng 
kule na bngay sa akin ng isang kaibigan 
from UP. Ang galling nyo magsulat. Writer 
din ako sa scul,at nung mbasa ko ung june 
issue,npahanga ko kung pano magsulat 
lalo na dun sa lathalian,galling nung kev-
in mark gomez! Ü –Nerie (member, CEGP 
Southern Tagalog)

Nice new issue KULE! Keep the col-
ored pages coming! More power! -2010-
29997, bsece

lupet ng article ni toni tiemsin! 
-0444025

s tngin q qng bkt mllpt s knya (pnoy) 
ang kinuha nyang mga member ng gabi-
nete kac mas mdaling mgtrabaho qng 
kkilala mu ang mga mkk2long mu. Wag 
snanatng questyonin ang bgay n un… 
Opinyon q lng 2 ha! Chillax lng kau! -10-
19281, BSAP

whoaaaah! kelan nangyari ung chis-
myx#2 ng EP?? ba’t d ko nakita si ate eh 
lagi naman akong nandun ah!.. tsk. haha. 
papa.autogrph sana ako -2009-09163, 
ryc

..di aq maxadong sang-ayon s reaksyon 
ng mga tao kay p-noy kc nagsisimula p 
lng xa e..dpat inisip muna ng mga gz2ng 
magrally n may epek2 p rn ung marum-

ing pamumuno ni gma s mga magiging 
unang hakbang ni p-noy as president.. 
-2010-36528, bs geology

Bongga! 100k/sem na tuition? Pang-
mayaman  na lang talaga UP ‘pag nag-
kataon. Palitan na rin pati univ name kung 
ganoon. -2008-30718 Ming BS MetE

Haha cute ng isko.;) nice dn ung turning 
point. -201003780, bs coe

Sana naman magresearch muna ng 
mabuti ung mga writers ng Kule bago 
magsulat at, lalo na, magpublish ng mga 
article. Hindi naman MANDATORY ROTC 
ung hinihingi kundi PROPER IMPLEMENTA-
TION ng NSTP Law. Systematic na pag-
baluktot ng balita ang ginagawa niyo. 
-0627515
SAGUTAN

to 2010-11837: anu bang orange 
elephants yan? gusto m lang maging 
katatawanan ung UP sa Uaap e. Hirap 
na ngang mag champ ggwn pang stupid 
yung pangalan. -09-24196

to 10-50607: kule focuses on both po-
litical and university isseus,ganun tlga ang 
kule.kung ang type mo eh broadsheet 
style n content merong up newsletter,na 
dati ay weekly rin -200444025

to 10-50607: pd nman dn cgurong 
iconcder as info ung mga political issues 
n nsa mga news ng kule dba? *peace :D* 
-2010-19281, BSAP

to 06-48558: i see your point but the 

Burning questions

us ambassador Harry Thomas answers 
questions from up students regarding the 
VFa and its foreign relations in the Executive 
House in up on July 23. The ambassador 
avoided some of the questions, insisting they 
have already been addressed through offi-
cial statements. (main) meanwhile, students 
outside burn an american flag in a lighting 
rally as they protest the continuing presence 
of us troops in the country. (small) CHris 
marTin impErial and riCHard JaCob dy

Facelift

a student volunteer paints aquino's effigy 
in preparation for the president's first state 
of the nation address (sona) on July 26. 
Various groups will use the effigy in the al-
ternative people's sona, which will be held 
along  Commonwealth avenue simultane-
ous with the administration's sona. abi-
gail C. CasTillo

president’s term hasn’t even started in full 
swing yet. I believe though that before crit-
icisms is made, the person to be criticized 
should be observed for some time before 
opinions are to be stated about him. But 
i respect your opinion ate/kuya. Also 
of kule’s. And i apologize for using OA. 
It was way too harsh of a word. -2010-
78731  

to 10-50607: hndi ba’t impormasyon dn 
ang political issues n tnutukoy mo, d ba’t 

ang mga pol.ixus ay lubhang nk2apekto 
s ating pamantasan .. hahaha .. hnd tau 
kgaya ng ibng skul n wlng pake s govt, dhl 
govt ang dpat bumubuhay s paaralang ito 
. . -09-12511

to 10-50607: You obvi0usly d0n’t see 
that the university pr0blems are tightly 
related to nati0nal p0litical issues. Hindi 
mo ba nakikita na ang T0FI ay bunga ng 
masidhing kakulangan sa p0ndo sa edu-
kasy0n? What do you exactly expect fr0m 

kule? Shall0w news with0ut analysis like 
m0st papers? You w0n�t find that here, 
I assure y0u. I h0pe you�ll br0aden your 
perspective in the years to c0me, th0ugh. 
Ü -09-30639
PANAWAGAN

tubig pa ba yung pinapainom samin 
sa dorm? parang chlorine na, eh. kapag 
umiinom, feel ko nalulunod ako. -2010-
36507 Chii BS ChE
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Nanay*
Raffy Mandala

M
akulit ang ina ko noong araw na iyon. 
makailang beses nagtext sa akin 
maghapon at pinauuwi ako sa bahay 
habang naglalakad naman ako noon pa-

punta sa komunidad. 
Hinatid ko ang isang kaibigang bata sa kanilang 

bahay. Pagsilip sa pinto ng munting dampa, binati 
ako ng mga nakababata niyang kapatid at ng isang 
babaeng kulot na nasa kwarenta na ang edad sa 
aking tantya. Kinamusta ninya ang lakad namin. 
“matiwasay naman po,” tugon ko kasabay ng pag-
papakilala sa aking sarili sa nakatatanda.

Siya si nanay marlyn, ina ng isa sa mga aktibo 
kong kasamahan sa komunidad. Ramdam ko ang 
gaan ng loob ni nanay sa 
akin. Kaya naman ilang 
minuto pa’y, nagsimula 
na ang mahaba naming 
kuwentuhan. 

Dating may tindahan si 
nanay marlyn sa hanay ng mga 
tindahan sa gilid ng Katipunan 
at likuran ng Vinzons Hall at ng 
dating narra Residence Hall. Doon nakapwesto 
ang pagawaan nya ng rubber stamps at key dupli-
cates. madaldal si nanay marlyn. mula sa paki-
kisalamuha sa kanila ng mga estudyante noon sa 
UP hanggang sa pang-aaway nita sa isang news re-
porter ng isa umanong biased na istasyon, magiliw 
ngunit panatag niyang kinuwento sa akin ang ka-
ranasan niya sa pakikibaka. namuno siya noon sa 
pagkakaisa ng mga manininda upang labanan ang 
demolisyon ng kanilang mga kabuhayan. Bagama’t 
may suporta ng mga estudyante sa mahaba at 
matagal na piket na inilunsad nila, dumating ang 

marahas na demolisyong hindi na nila kinayang 
agapan.

ngayon, ipinagpapatuloy ni nanay marlyn ang 
kaniyang kabuhayan kahit wala nang pwesto. Ki-
nokontak pa rin naman daw siya ng mga suki niya. 
mag-isang itinataguyod ni nanay ang kaniyang 
pamilya dahil yumao na ang asawa nito, ilang taon 
pa lamang ang nakakaraan. Pinagkakasya ni nanay 
ang kita sa pagpapaaral sa ilan sa kaniyang mga 
anak, na minsa’y di nakakapasok kapag panahon 
ng singilan. 

Bakas kay nanay na mahusay itong magsalita 
sa harap ng maraming tao.  mataas ang pag-unawa 
nito sa kalagayan ng lipunan at sa paraan kung 

paano ito babaguhin. “mass leader” nga kung mai-
tuturing. Kaya naman, may tiwala rin si nanay na 
pasamahin ang anak nito sa mga gawain namin sa 
komunidad. nais daw kasi niya na matutunan ng 
anak niya ang natutunan niya noon sa kasagsagan 
ng aktibo niyang pakikibaka at pag-aaral sa lipu-
nan.

naalala ko ang aking ina. Sa isip-isip ko’y, sana 
marami ang mga inang tulad ni nanay marlyn. 
Bagamat batid ang panganib sa paligid, nagtiti-
wala pa rin siya at naniniwala sa realidad na dapat 
kamulatan ng kaniyang mga anak. gayundin, ‘di 

nangingiming itulak ang mga anak na aktibong 
makilahok sa pagsusulong ng kanilang batayang 
karapatan at ng tunay na pagbabagong panlipunan

“Pasensya ka na ha, wala kaming panghapunan 
sa iyo ngayon,” sambit sa akin ni nanay habang 
inihahanda ang kanin para sa dalawang paslit pang 
mga anak. Hawak naman ng dalawang bata ang tig-
isang sachet ng milo na siya nilang gagawing ulam. 
Sabi ni nanay, sa susunod daw,magpasabi ako 
kung makakaraan ako nang makapaghanda. Kung 
gusto ko raw, doon na rin ako makitulog minsan.

niyaya ko si nanay marlyn na sumama sa pag-
kilos sa araw ng SOnA. Ka ko, baka makita namin 
doon ang mga dati niyang kasamahan. Sisikapin 

daw niya. wala kasing magtiti-
yak sa mga bata. Pero katulad 
nga raw ng sinabi niya noon sa 
mga dating kasamahan, hindi 
man siya makasama rito ay 
magpapabaon siya ng suporta 
at anumang tulong pinansyal o 
materyal. 

Pasado alas-siete nang iwan 
ko ang tahanan nina nanay marlyn. naisipan kong 
i-txt ang aking ina. nagpaumanhin ako dahil baka 
di na naman ako makauwi. Dagdag ko pa, huwag 
na siyang mag-alala sa akin dahil maayos naman 
ang kalagayan ko. Huwag siyang mangamba dahil 
kasama ko’y mga mapag-aruga ring mga ina. q

*Para kay Nanay Marlyn at sa lahat ng inang 
nagpatuloy sa akin/amin. Sa gabi ng pagkakasulat 
nito ay umaasa pa rin si Raffy na makakasama nga 
si Nanay Marlyn sa SONA ngayong Lunes.

Bagama’t may suporta ng mga estudyante sa mahaba 
at matagal na piket na inilunsad nila, dumating ang 

marahas na demolisyong hindi na nila kinayang agapan.

Glenn Diaz
First trip

Maria Bianca Bonjibod

K
ung di ko bibilisan, maiiwan ako.

Lahat sila, all-set na. nakasakay sa 
mga career na apat na taon nilang pinag-
aralan. marami sa kanila, nakatanggap 

na ng unang pay-roll, o kaya nama’y naghihintay 
na lang ng a-trenta.

Patapos na ang first trip papuntang corporate 
world. At hanggang ngayon, di pa din ako nakaka-
sakay. magkabilaan na ang mga status message ng 
mga ka-batch ko tung- kol sa 
job-interview, pay-roll, 
OT at kung ano pa na 
related sa trabaho—na 
wala ako.

Lagi na lang akong 
naiiwan o napag-iiwanan, 
gaya ngayon. noong nasa grade 
school pa ako, lagi akong nai-
iwan ng first trip ng serbis kasi 
lagi akong huli kung lumabas ng klasrum. mabagal 
kasi ako kumopya ng lecture kaya huli na din ako 
kung makalabas.

nakakapikon nga eh. Hindi ko naman kasala-
nan na madaming magpa-notes si ma’am ah. nag-
kataon lang na mas mabilis magsulat yung mga 
kaklase ko at hindi kasi sila nagdadaldal pag ku-
mokopya. Oh well. milya-milya kasi kung magpa-
notes yung mgs titser ko nung grade school, mga 
sampung blackboard ang haba, kaya hindi ako 

matatapos-tapos. Dagdag pa doon, lagi pang pinu-
pulikat yung mga daliri ko sa haba ng mga lecture. 
Kaya ako huli.

Pero hanggang ngayon ba ako pa din ang huli?
mukhang ewan yung  nagsabi sakin na “kapag 

UP grad ka, the companies will come to you”. i-
come-to-you mo mukha mo. Eh bakit wala pa 
ding sumasagot sa mga email ko? O, bakit walang 
tumatanggap sa akin matapos ang mga interbyu? 
Bakit wala pa din akong trabaho? minsan, matapos 

akong magpasa ng resume sa isang kompanya, sabi 
ni sir, “sayang naman kung mag pro-production 
assistant ka lang, UP grad ka pa naman” dagdag 
pa niya “wag ka mag-alala, in-demand naman ang 
mga graphic artists ngayon”. 

Akala ko ba in-demand ang mga graphic artist 
[kaya nga ko nag-fine arts eh]?  Ano ba ang ibig 
sabihin ng in-demand? madaming trabaho ang 
naghahanap ng artist? O madaming artist ang 
naghahanap ng trabaho? 

madami ngang openings sa jobstreet at job-
sDB. Pero mas madami yata kaming nag-aagawan 
para sa mga opening na yun. Yung status nga nung 
isang application ko sa jobstreet eh 512 applicants, 
46 considered, 1 vacancy.  Parang CRS lang. Pero 
buti pa ang CRS, kung hindi makuha sa 2nd at 3rd 
batch processing, may pre-rog pa naman.

Kaso walang ganun matapos ang college. Kung 
may pre-rog man sa corporate world, hindi lag-
ing happy ang ending. Kakaunti lang ang slot, ang 

dami-daming hopefuls, literal 
na hopefuls.

ngayon naalala ko na kung 
bakit hindi ako nakakasabay 
sa first trip noong nasa grade 
school ako. Higit pa sa mabagal 
kasi ako kumilos, mabilis din 
kasi mapuno yung serbis. nag-

uunahan kaming maka-uwi para 
makanood ng ghost Fighter o Akazukin Chacha o 
Zenki. Kaya pala wala akong gaanong alaala nung 
mga cartoon na yun, hindi pala kasi ako nagkaroon 
ng pagkakataon makanood.

Lipas na ang kabataan ko. masyado nang huli 
para balikan pa ito.

Ayun. mukhang napag-iwanan na naman ako.
P.S. Sinong may alam kung sino ang patron 

saint ng mga un-employed? Pakiusap, pag alam 
niyo, pasabihan ako. Salamat. q

Ano ba ang ibig sabihin ng in-demand? 
Madaming trabaho ang naghahanap ng artist? 

O madaming artist ang naghahanap ng trabaho? 
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I
ronic, indeed, for a publication claiming to 
uphold freedom of expression to impose on 
the beliefs of its writers. 

i feel cheated. i recognize the fact that i 
am at fault for leaving my article without revis-
ing it, maintaining a safe distance from my edi-
tors, hiding in the comforts of sleep and a dead 
battery. i needed enough rest for an exam he fol-
lowing day, and i could not afford to lose focus. 

i was told that there had been a few, quite 
observant people who noticed an inconsistency 
in my beliefs. Again and again, i wrote of my 
distaste toward dogmatic individuals, or toward 
rigid, idealistic activism. i called for pragmatic 
recourses amid the reality of social injustice. 
The greatest hindrance to good governance is 
opposition for the sake of opposing, blind faith, 
and stubbornness to admit that the conditions 
calling for the fiercest resistance no longer exist. 

i talked about the value of hope. That we 
have nothing to lose if we allow the government 
to carry out its plans, if we give noynoy Aquino 
a chance, if we do not walk out of our classes or 
cause heavy traffic in mendiola every now and 
then. 

my stand remains. 
my editor told me that he had to rewrite 

the article and insert the necessary arguments. 
“Kailangan ko nang upuan,” he said, then went 
on to lecture me about professionalism. Colle-
gian will not wait for you. it does not care about 
your exams, laboratory reports, and nights 
when you just can’t help but lie down and let the 
world pass away. The Collegian will not make ad-
justments for a troubled writer, for it has 21,999 
more students to cater to. 

when you applied as a writer, you became 
accountable for the stand of the publication, he 
said. The newspaper cannot afford to publish a 
watered down analysis of noynoy’s appointees 
from the private sector. The analysis should be 
the sharpest, not the kind that avoids conflicts 
or pampers the comfortable.  And i got some 
nerve to challenge the wisdom of his decision, 
when i was the one who ran away and forgot 
about Kule, the editors, my article, my respon-
sibilities, the world. 

Of course, whenever they use that line of ar-
gument, i knew then that there were two sides 
to the story: their side and the wrong side. it’s 
a lost cause. 

i did not go to any of my classes after our 
fight. i nursed my ego with my long-held ven-
detta against my editor and against the damn 
institution. i wanted to accept an article and dis-
appear at crunch time and then they will have to 
pull out my article. Ah, vengeance, sweet, swift 
– the more unpredictable the better. 

i was intoxicated with fury and disbelief 
with the infantile way in which i hold on to this 
hatred (that was not even directed to a specific 
person). For a fleeting moment, i realized that 
i just like the feeling of despising and yearning 
for revenge. 

i stepped in the Katipunan jeep and handed 
my fare. i wanted to pull the umbrella from my 
bag and hit the driver with the steel end of um-
brella, then run away, half-mad, half-euphoric, 
jumping and crawling at the same time. i felt 
ashamed because i did not even try to defend 
myself, but felt relieved that i chose not to. 

Rebellion seems to be the most sensible op-
tion, then again, i fear the repercussions. q h t t p : / / k u l e 1 0 1 1 . d e v i a n t a r t . c o m



CONTACT US!
Write to us via snail mail or submit a soft copy 
to Rm. 401, Vinzons Hall, UP Diliman Quezon 
City Email us philippinecollegian1011@gmail.com. 
Save Word attachments in Rich Text Format, 
with INBOX, NEWSCAN or CONTRIB in the 
subject. Fax us 9818500 loc 4522. Always include 
your full name, address and contact details.

Inbox We welcome questions, construc-
tive criticism, opinions, stands on 

relevant issues andv other reactions. Letter may 
be edited for brevity or clarity. Due to space con-
straints, letter must have only 400 words or less. 
Send the letters to philippinecollegian@gmail.com 

Newscan Get free publicity! 
Email us your press re-

leases, invitations, etc. DON’T TYPE IN ALL CAPSB 
and, go easy on... the punctuations?! Complete sen-
tences only. Don’t use text language please. Please 
provide a shor t title. Be concise 100 words maximum.  

   NEWSCAN
Pandayang Lino Brocka

a new breed of impunity

The 2nd Pandayang Lino Brocka Political Film 
and New Media Festival opens at the University 
of the Philippines Film Center on August 11-12, 
from 9 am to 9 pm. The film fest will screen films 
on the theme human rights. Works are from inde-
pendent filmmakers, students and migrants. Film 
screenings start at 1pm. Free admission. 

The film fest will also run in other schools, com-
munities and workplaces. Catch the film festival 
at Asia Pacific College on August 16 and Uni-
versity of the Philippines Los Banos on August 
26. Selections from the film festival will also be 
shown in the Focus Philippines: New York Filipino 
Independent Film Series in New York on October. 
The film fest is organized by the alternative video 
group TUDLA Productions and the UP Film Center.

Forum on Press Freedom 
UP Mass Communicators Organization, in 

cooperation with the College of Mass Commu-
nication Student Council presents Figment of 
Imagination?, a forum on the controversies sur-
rounding the Freedom of Information Bill. The 
forum will be held at the CMC auditorium on July 
28, 1-4 pm.

UP Students Of Destiny presents
THE PARTY the celebration begins here!
a FRESHMEN NIGHT
August 3, 201O, 5:30pm UP Film Institute
 with surprise special guests!
FREEBIES for the FIRST 100 PEOPLE!
Get a chance to WIN A BRAND NEW LAPTOP!
Pus suuper-duuper cool prizes not to mention 

the great fun!
Praise.Arise. Rejoice.Triumph.Yield. PARTY
Contact:  George- 09264726279
               Stephen- 09085996619

As President Benigno Aquino iii is set to 
deliver his first State of the nation Address 
on monday,we are reminding him to real-

ize the hope that he will truly thread a different 
path from his predecessor amidst the euphoria of 
having a new president and his own promises in 
his inaugural address.

The President is not alone in the busy prepara-
tions for the SOnA. Various sectors and organi-
zations are also drawing up their own statements 
on the current state of the nation that hopefully 
will match the President’s account. Our particular 
concern as youth is the massive environmental 
destruction and its effects to the Filipino people.

nine years of former President gloria 
macapagal -Arroyo’s grand sell out of our natural 
resources to foreign companies and big business 
interests has left the Philippines with a devastated 
environment and an equally devastated people. 
The mining Act of 1995 opened our country to 
foreign mining companies that extract our mineral 
resources for export through irresponsible mining. 
The Lafayette mine tailings spills in 2005 and 2007 
resulted to fish kills and afflicted the residents with 
various diseases. 

meanwhile, the granting of vast logging per-
mits resulted not only in the loss of forest cover 
but also to the loss of lives during the landslides in 
Aurora and Quezon in 2004. in exchange for mea-

Environmental problems need to be addressed

Barely three weeks after he has been sworn 
into office, Benigno “noynoy” Aquino iii’s 
regime has proven itself no different from 

the previous regime—not only in terms of politi-
cal and economic policies but, most glaringly, with 
the impunity with which they have committed 
heinous crimes against the people in the form of 
extrajudicial killings (EJKs).

On July 21, three members of the indigenous 
people’s group Katribu Partylist — galvan navar-
te, Demelita nargo, and Benita San Jose  — have 
been killed in Rizal, bringing the total number 
of EJKs incurred under Aquino’s term to eight. 
Several weeks ago, five other individuals have 
been killed, three of whom were members of 
duly-elected progressive party-lists, namely Anak-
pawis, Bayan muna, and Act Teachers. One of 
the victims, Josephine Estacio, was killed in front 
of his students in broad daylight in Bataan, while 
Anakpawis member and peasant leader Pascual 
guevarra was gunned down in front of his grand-
son, who also sustained wounds from the attack. 
Another member of Act Teachers barely survived 
an ambush in masbate during the same timeframe.

more alarming is not only the heightened vio-
lence of the murders and the span of time between 
them, but Aquino’s continued silence regarding 
the killings. Clearly, these are not isolated inci-
dences of violence. indeed, aside from the fact 
that all victims were known progressives, all cases 
point to a single perpetrator: the military, and 
consequently, the state itself. The fact that Aquino 
has shirked the issue only denotes that the current 
regime condones and promotes such violence, as 
the previous regime had done.

indeed, the Filipino people are yet to recover 

from the massive human rights violations of the 
Arroyo regime. with two phases of Oplan Bantay 
Laya — Arroyo’s counterinsurgency pro-
gram — in place since 
2006, Arroyo has not 
only condoned but in-
stead openly promoted 
the unlawful execution 
of known critics of her regime. During her near-
decade rule, over 1,200 EJKs and 200 enforced 
disappearances have been accounted for.

The mounting toll of EJKs, and the regime’s 
refusal to acknowledge and condemn their occur-
rence is but part of the telltale signs of a regime no 
different from that of Arroyo’s, and all other pre-
vious presidencies. Only a few days after Aquino’s 
inauguration, farmers camped out in mendiola to 
stand watch on his first 100 days in power have 
been violently dispersed and illegally detained 
by state forces — an incident reminiscent of the 
mendiola massacre during Corazon Aquino’s term 
as president in 1987, and the massacre of farmers 
in the Cojuancos’ Hacienda Luisita in Tarlac in 
2004.

Even Aquino’s choice for the Commission of 
Human Rights chairmanship, former Akbayan 
representative Etta Rosales, bodes ill for the state 
of human rights in the country, as Rosales has 
been known to espouse the same logic employed 
by the military for justifying EJKs and other HRVs 
perpetrated by the regime — that progressive or-
ganizations who fall victims to such violence are 
but “communist fronts” and thus deserving of 
such treatment. 

Beyond such blatant disregard for human lives, 
Aquino’s imminent economic and political poli-

cies also conveniently sets aside the basic rights 
of the people, such as the increased amount of 
Value Added Tax (VAT) imposed on consum-

ers, from 12 percent presently to as much 
as 15 percent. Such policies, and his con-
tinued refusal to address the most basic of 
people’s issues — genuine land reform, and 
adequate social services such as health care 

and free, quality education — further exposes his 
empty rhetoric of change, and, more importantly, 
where his interests truly lie. 

Contrary to Aquino’s claims of enacting genu-
ine change, he is clearly on his way to repeating 
the same actions of the much-condemned Arroyo 
regime. with his failure to address the roots of the 
country’s most pressing problems, Aquino’s vision 
of change, then, is but illusory and superficial.

Thus, in the face of such failure, we — the youth, 
along with the people — are continually challenged 
to partake in the quest for genuine social change. 
we will not stand idly and wait for change to hap-
pen. Rather, we turn to our collective history as a 
youth and as a nation, which traces the power of 
collective voices, transcended into action, into be-
coming mobilizing forces of genuine social change.

in such a precarious situation, our silence 
could cost us dearly. indeed, it is only in pub-
licly engaging the regime, and demanding 
our due rights can we secure and enjoy them.   
 
End impunity! End state fascism! 
Justice for all victims of extrajudicial killings! 
Forward the people’s agenda for genuine social 
change!

AnAKBAYAn UP-DiLimAn

ger benefits, the Arroyo government signed the 
Japan Philippines Economic Partnership Agree-
ment ( JPEPA) and continuously implemented 
the Visiting Forces Agreement (VFA) that turns 
our country into dumping grounds of toxic chemi-
cals. 

The full brunt of the effects of these policies 
is experienced by our country’s farmers, fisher 
folk, indigenous peoples and other sectors whose 
livelihood and cultural identity are directly linked 
with the environment. These sectors are the least 
contributors to environmental destruction and are 
even at the forefront of the struggle for environ-
mental protection. The number of casualties and 
families, especially indigenous peoples, forced out 
of their homes and deprived of economic means 
prove show that the abovementioned environ-
mental policies left the Filipino people in a deeper 
state of poverty.

moreover, environmental advocates who op-
posed these policies were harassed. According to 
the organization Kalikasan PnE, 27 cases of ex-
trajudicial killings (EJK), one (2) attempted mur-
der and two (2) cases of enforced disappearance 
were all committed under the Arroyo government. 
none of these cases has been served justice.

The youth face a future where environmental 
degradation becomes irreversible and poverty 
is worse. not only do these policies make the 
wealthy few richer while trashing the environment 

along with the lives of the majority of the popula-
tion. They also rob us of the capability to develop 
the Philippines as an industrialized country by 
extracting our natural resources for export and 
destroying whatever remains of our environment 
for profit.

we vividly remember the President’s campaign 
tagline “Kung walang corrupt, walang mahirap”. 
we understand that 30 days are not enough to 
solve our monumental problems, not even 100 
days, not even his full term as President. However, 
if he is sincere in fighting poverty, he should im-
mediately stop the implementation of environ-
mental policies that corrupt our environment and 
prosecute former President Arroyo for her envi-
ronmental crimes. 

Promises do not matter unless they are coupled 
with concrete actions and clear results enjoyed 
by the people. The youth are going to do our part 
in protecting the environment as part of nation 
building and ensuring our future. we will always 
be on guard against environmental policies that 
aim to destroy the environment for the benefit of 
the few. 

 
UP Youth for Earth Alliance Member Organi-
zations

AgHAm YOUTH/ Junior Philippine 
geographical Society/  geology majors So-
ciety/ UP Zoological Society/ 
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For the past nine years, the state of the nation address (SOnA) has been 
marked by lies, extravagance and hollow applause.

gloria Arroyo was condemned for ignoring the real conditions of 
the country during her term. instead of using the SOnA as a platform 

for baring the problems of the nation and urging Congress to help her address 
them, Arroyo chose to decorate her speech with claims of a “strong economy.” 
now, Benigno “noynoy” Aquino must do otherwise. Unlike Arroyo, who ap-
parently viewed the SOnA as a way to cover up the failures of her administra-
tion, Aquino must prove that his promises of change are not just empty rhetoric.

The president’s first SOnA is crucial, for it indicates how he intends to fulfill 
his grandiose promises of change during the elections. it is his first major op-
portunity, not only to distinguish himself from his predecessor, but to enumer-
ate his own concrete plans for the nation. 

Despite the significance of his speech, however, Aquino’s administration 
questioned the need for the people to march in the streets and register their 
demands as he delivers the SOnA. The presidential spokesperson argued that 
the president had just been inaugurated – there is no reason for the people to 
mount rallies, he reasoned, because Aquino has not yet done anything which 
necessitates protest. Hence, Aquino declared the day of the SOnA as a working 
holiday and expressed a preference for any rallies to be held at the Quezon City 
memorial Circle, much farther from Congress than Commonwealth Avenue, 
where SOnA rallies are usually held.

Aquino does not seem to understand that the SOnA is a president’s report 
to the people. The people who elected him to the highest post in land have all 
the right to hear his plans and demand that the fulfillment of their agendas be 
part of his report. if Aquino treats these forms of action as a breach of peace and 
order, then he does not know the meaning of genuine democracy. 

After all, protests are not only held to condemn wrongdoing. They are also 
avenues to criticize government inaction, or even urge the state to enact policies 
for the people’s welfare. 

in this context, there is a need for the people to hold an alternative SOnA. 
Outside the halls of Congress, the people’s plight cannot be concealed beneath 
layers of sugarcoated rhetoric. 

But while Arroyo hides the true state of the nation under imagined figures of 
progress, Aquino may just conceal the inadequacies of his programs under an-
other corruption “exposé.” Apparently, Aquino’s cabinet has uncovered another 
spate of irregularities involving the former administration, and his speech will 
“shock” the nation with revelations of an unprecedented scale of plunder.

Another corruption exposé, however, will not surprise anyone. The previ-
ous administration was notorious for its countless plunder scandals. instead, 
Aquino should talk about the actual measures he’s taken to hold Arroyo and her 
cohorts accountable. For instance, he must discuss the specific guidelines of 
the Truth commission, which was established shortly after his inauguration to 
investigate alleged corruption scandals involving Arroyo’s administration. 

As President, Aquino’s task is to govern, not to score points with the public 
by turning himself into the face of every anti-corruption crusade. 

moreover, Aquino must realize that corruption is just a part of the equation. 
Corruption is not the root of poverty. Poverty is the inevitable consequence of 
a vast array of other factors, such as massive inequities in wealth distribution, 
landlessness, inadequacy of the budget for social services and lopsided trade 
policies. 

Unfortunately, Aquino has no firm stand on the most important issues con-
fronting the nation. He evaded the issue of land reform. He has remained silent 
on the issue of state-perpetrated political killings, even as the death toll rose to 
seven in the first month alone of his presidency. 

The SOnA is the opportunity for him to prove that his administration really 
posits alternatives to the policies that his predecessor introduced. After all, his 
statement during his inauguration that the government should be the “enabler, 
not the hindrance,” to business may portend more policies of deregulation, or 
less government intervention in industries. Thus, the prices of commodities 
may soar to rates that the poor could no longer shoulder. 

indeed, an assessment of Aquino’s actions in the first few weeks of his pres-
idency evinces a troubling lack of will to institute genuine reforms. Even his 
cabinet appointments are less than promising.

in his SOnA, there is only one way to truly draw the line between his admin-
istration and that of Arroyo: Aquino must listen to the people’s demands, in-
stead of masking the meagerness of his programs with overused anti-corruption 
platitudes. The people, who gave Aquino the mandate, should engage the presi-
dent wherever necessary – in the Congress or in the streets – for the fulfillment 
of his promise of genuine change. qAd
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Tungkol sa Pabalat:
Dibuho ni Janno Gonzales
Disenyo ni Karl Castro




